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الحكم الغفاري وآراؤه الفقھیة
ھـ٥٠المتوفى سنة 

أحمد كریم محمد العزاوي.د


ــــــــــــه االرض  ــــــــــــوره الظلمــــــــــــات، وقامــــــــــــت ب ــــــــــــذي أشــــــــــــرقت بن الحمــــــــــــد هللا ال
ـــــي ال تعـــــد وال  ـــــى نعمـــــه الت ـــــه الشـــــكر عل ـــــى یرضـــــى، ول ـــــه الحمـــــد حت والســـــماوات فل
ــــق أجمعــــین وحبیــــب رب  ــــى ســــیدنا محمــــد ســــید الخل تحصــــى، والصــــالة والســــالم عل

ــــذین ســــاروا علــــى نهجــــه والتزمــــوا طریقــــه واتبعــــوا العــــ المین، وعلــــى آلــــه وأصــــحابه ال
النـــــور الــــــذي أنــــــزل معــــــه أولئــــــك هــــــم المفلحـــــون، ومــــــن تــــــبعهم بإحســــــان الــــــى یــــــوم 

:  الدین، وبعد
اراد ان تكــــــون هــــــذه الشــــــریعة خاتمــــــة الشــــــرائع وصــــــفوتها، وقــــــد فــــــإن اهللا 

، فبلــــــغ محمــــــدا اصــــــطفى جــــــل شــــــأنه لتبیلــــــغ هــــــذه الرســــــالة صــــــفوته مــــــن خلقــــــه
الرســــــــالة وأدى االمانــــــــة ونصــــــــح االمــــــــة، وكشــــــــف الغمــــــــة، وجاهــــــــد فــــــــي اهللا حــــــــق 
الجهــــاد، فــــأظهر اهللا دینــــه القــــویم علــــى ســــائر االدیــــان، ومــــن رحمــــة اهللا تعــــالى ان 

أصـــــحابا مؤیـــــدین لـــــه وناصـــــرین، فاقتبســـــوا منـــــه مـــــا جـــــاء بـــــه مـــــن اختـــــار لنبیـــــه 
ــــوا القــــرآن والســــنة ومــــا جــــاء معــــاني هــــذا الــــدین فأضــــاءت قلــــوبهم مــــن محبتــــه فح مل

ـــــه  ـــــي فیهمـــــا مـــــن مقاصـــــد وأهـــــداف لمـــــا كانـــــت لهـــــم مـــــن مالزمـــــة ل ومـــــا كـــــان ف
فكـــانوا اكثـــر فهمـــا لنصـــوص الشـــریعة مـــا قلـــوبهم مـــن حـــب لهـــذا الرســـول الكـــریم 

ــــدین الــــى مــــن جــــاء بعــــدهم،  لــــم یفهمــــه مــــن جــــاء بعــــدهم، فكــــانوا هــــم حملــــة هــــذا ال
العلـــــــوم؛ النهـــــــم شـــــــربوا مـــــــن النبـــــــع فامتـــــــاز فهمهـــــــم عـــــــن االفهـــــــام، وعلمهـــــــم عـــــــن
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فكـــــان أكثـــــرهم علمـــــا أطـــــولهم صـــــحبة، وأكثـــــرهم الصـــــافي الـــــذي جـــــاء بـــــه محمـــــد 
.قربا من رسول اهللا 

) الحكــــــم الغفــــــاري(یبــــــرز لنــــــا العــــــالم الجلیــــــل ومــــــن هــــــؤالء الصــــــحابة 
، الــــذي امــــتالءت جوانحــــه ایمانــــا وعلمــــا، وجاهــــد فــــي ســــبیل اهللا الــــى جنــــب النبــــي

ــــى التحــــق ا ــــالرفیق االعلــــى،ثم شــــارك فــــي الفتوحــــات االســــالمیة فــــي لرســــول حت ب
فـــــي عهـــــد الخلفـــــاء الراشـــــدین الـــــى ان تـــــوفي، وهـــــذا هـــــو شـــــان الصـــــحابة الكـــــرام 

ـــــدین، وال عجـــــب فـــــي ذلـــــك؛ النهـــــم قـــــد تعلمـــــوا فـــــي مدرســـــة  حرصـــــهم علـــــى هـــــذا ال
ومــــع كــــل هــــذا فقــــد اشــــتغلوا بتعلــــیم النــــاس وابــــداء اآلراء فــــي الحبیــــب المصــــطفى 

.یر من المسائل التي تخص هذا الدین، فجزاهم اهللا خیر الجزاء كث
ــــــذي نحــــــن بصــــــدد دراســــــته ؛  ــــــة الموضــــــوع ال ــــــت لنــــــا اهمی وبهــــــذا قــــــد انجل

واحـــــدا مـــــن الـــــذین عاصـــــروا التنزیـــــل، وأخـــــذوا عـــــن النبـــــي الحكـــــم الغفـــــاريلكـــــون 
 وبـــدأوا فـــي نقــــل الشـــریعة الــــى مـــن جــــاء مـــن بعــــدهم، فدراســـة رجــــال مـــن هــــؤالء ،

ان مـــــن االهمیـــــة علـــــى الوقـــــوف علـــــى دور اولئـــــك العظـــــام فـــــي المحافظـــــة لهـــــا مكـــــ
.على قوام هذا الدین المتین

:أما سبب اختیاري لهذا الموضوع فیمكن اجماله في أمرین
لــــــــم تجمــــــــع آراؤه الفقهیــــــــة فــــــــي الحكــــــــم الغفــــــــاريان الصــــــــحابي : أحــــــــدهما

م هـــــذا كتـــــاب مســـــتقل، ممـــــا یســـــهل علـــــى القـــــارئ متابعـــــة آراءه والوقـــــوف علـــــى فهـــــ
ــــــاس فقهــــــه وبیــــــان فضــــــله مــــــن خــــــالل  ــــــت أن أخــــــرج للن ــــــل، فأحبب الصــــــحابي الجلی
الوقــــوف علــــى ســــیرة حیاتــــه، واالطــــالع علــــى مــــا أمكننــــي مــــن الوقــــوف علــــى اآلراء 

.لبحثالفقهیة التي نقلت عنه في هذا
ـــــك الرجـــــال : ثانیهمـــــا ـــــاء ألولئ ـــــب مـــــن الوف ـــــة هـــــذا البحـــــث جان ـــــي كتاب ان ف

فــــي ســـــبیل وصـــــول الشـــــریعة االســـــالمیة إلینـــــا ومـــــا كابـــــدوهمــــن أصـــــحاب النبـــــي 
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.بعیدا عن أیدي المحرفین والمضلین
أن ابــــــدأ أوال مــــــن الوقــــــوف علــــــى : وقــــــد كــــــان منهجــــــي فــــــي كتابــــــة البحــــــث

ــــل  ــــاة الصــــحابي الجلی ــــاريحی ــــة التــــي الحكــــم الغف ــــم ذكــــر المســــائل الفقهی ، ومــــن ث
مــــــن نقلــــــت عنــــــه، فــــــاذكر رأیــــــه فــــــي المســــــألة الواحــــــدة ومــــــن ثــــــم ذكــــــر مــــــن وافقــــــه

والتـــــابعین، وائمـــــة المـــــذاهب الفقهیـــــة المشـــــهورة المتبعـــــة، ثـــــم اعـــــرض الصـــــحابة 
ـــــتهم  ادلـــــتهم ومناقشـــــتها مـــــا اســـــتطعت، ثـــــم أذكـــــر المخـــــالفین لهـــــم مـــــن الفقهـــــاء وأدل
ـــــرأي الـــــذي اراه راجحـــــا مـــــع ذكـــــر  ـــــان ال ـــــى بی ـــــا بـــــذلك ال ومناقشـــــتها ان امكـــــن منتهی

.السبب
وبات فـــــــي هـــــــذا وال یخلـــــــو بحـــــــث مـــــــن صـــــــعوبة لـــــــذا قـــــــد واجهتنـــــــي صـــــــع

البحـــــث، ولعـــــل اهـــــم تلـــــك الصـــــعوبات ظـــــرف االحـــــتالل الـــــذي یمـــــرّ بـــــه بلـــــدنا ومـــــا 
حراق لكل المكتبات التي یرتادها الباحثون ٕ .أسفر عنه من تخریب وا

. مقدمة، ومبحثین، وخاتمة: وقد قسمت البحث الى
.بینت في المقدمة أهمیة البحث، واالسباب التي دعتني الى كتابته

.الحكم الغفاريفقد بحثت فیه حیاة الصحابي : مبحث االولاما ال
فقــــــــد بینــــــــت فیــــــــه اآلراء الفقهیــــــــة التــــــــي وردت عــــــــن : الثــــــــانيالمبحــــــــثاما
.، وقسمته الى مسائلالحكم الغفاريالصحابي 

امــــــا الخاتمــــــة فقــــــد ذكــــــرت فیهــــــا اهــــــم النتــــــائج التــــــي توصــــــلت الیهــــــا مــــــن 
.خالل البحث

لرشــــــاد والســــــداد، وأن یوفقنــــــا لخدمــــــة دینــــــه، وأســــــال اهللا تعــــــالى ان یلهمنــــــا ا
وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین.إنه سمیع مجیب
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المبحث األول
حیاة الحكم الغفاري

فیمــا یــأتي ترجمــة مــوجزة للحكــم الغفــاري ـ رضــي اهللا عنــه ـ ذكــرت فیهــا 
.أهم المعلومات عنه بما یتناسب وحجم هذا البحث 

:هوكنیتـ اسمه ونسبه١
بــــنالحــــارثبــــنحلــــوانبــــنحــــذیمبــــنمجــــدعبــــنعمــــروبــــنهــــو الحكــــم

: ، ویقـــال لـــهبكـــر بـــن عبـــد منـــاة بـــن كنانـــة الغفـــاريبـــن ضـــمرةبـــنملیـــلبـــننعیلـــة
.)١( األقرعالحكم بن 

ـــفیان : ینظـــر) ١(  ـــف یعقـــوب بـــن ُس َفـــة والتَـــارِْیخ،ألبي ُیوُس رِ ْع ـــوي،الَم روایـــة ،)هــــ ٢٧٧ت(الفَس
یه النَّــوي،  ــَتوْ ْس رَ خلیــل المنصــور، دار :، تحقیــق )هـــ ٣٤٦ت ( عبــداهللا بــن جعفــر بــن َد

ــاب، ألبــي ســعید عبــد ،، و ٢٥/ ٣: م١٩٩٩هـــ ـ ١٤١٩الكتــب العلمیــة بیــروت،  َس األْن
َعاِني،  ـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــن منصـــــــــــــــــــــــــور التمیمـــــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــَم مَّ َح الكـــــــــــــــــــــــــریم بـــــــــــــــــــــــــن ُم

ـــر : مرجلیـــوث، تقـــدیم وتعلیـــق . س . ، نشـــر المستشـــرق د)هــــ ٥٦٢ت (  َم عبـــداهللا ُع
ــان، ط َن ت ـ َلْب وْ ــرُ ــالم ، و١٦٥/ ٩: هـــ١٤٠٨، ١البــارودي، دار الجنــان، َبْی ــَیر َأعْ سِ

ــد بــن عثمـــان بــن قایمــاز التُّركمـــاني  َم ــد بـــن َأحْ مَّ َح النُّــَبالء، ألبــي عبــداهللا شـــمس الــدِّین ُم
ــد نعــیم العرقسوســي، مؤسســة شــعیب األرنــ:، تحقیــق)هـــ ٧٤٨ت ( الــذََّهبي،  مَّ َح اؤوط، وُم

ت ط  وْ ـــرُ ـــاَلة، َبْی ، ، و٤٧٤/ ٢: هــــ١٤١٣، ٩الرَِس ـــذََّهِبّي اء الصـــحابة، لل ـــَم تجریـــد َأْس
،٩محمـد نعـیم العرقسوسـي، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، ط ، شعیب األرناؤوط :تحقیق 
ـــ، و ١٣٦/ ١: هــــ١٤١٣ َم ـــل َأحْ یب، ألبـــي اْلَفضْ یب الَتْهـــِذ ـــر َتْهـــِذ َج د بـــن علـــي بـــن َح

 ، ّي ــــــاِفِع ـــــقالني الشَّ ْس ت، ط)هــــــ ٨٥٢ت ( الَع وْ ــــــرُ ْی ، ١، دار الفكــــــر للطباعـــــة والنشــــــر، َب
.٤٣٧–٤٣٦/ ٢: م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤
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. )١( برزةأبو: كنیته 
) غفــــــار ( ، فهــــــي لیســــــت النتســــــابه إلــــــى قبیلــــــة ) الغفــــــاري ( أمــــــا نســــــبته 

أوالد الــــبطن القلیــــل إلــــى أخیــــه إذا كــــان ة العــــرب بنســــبة عــــادجــــرت المعروفــــة ، بــــل 
، غفـــــاریون: أوالد نعیلـــــة بـــــن ملیـــــل أخـــــي غفـــــار بـــــن ملیـــــل یقـــــال لهـــــمفـــــ، مشـــــهوراً 

نمــــــا هــــــوهــــــم لیســــــوا  ٕ ــــــار، وا ــــــةممــــــن غف ــــــي نعیل ــــــرة غفــــــار مــــــن بن ــــــك لكث ــــــل ذل ، قی
.)٢( وشهرتها

.)٣( أسماء بنت هالل بن أسد بن عبداهللا:أمهأ ـ  :أسرته-٢
ـ ، روي عنــه صــلى اهللا علیــه وســلم  ـصــحب النبــي : رافــعهأخــو ب ـ 

صـــــلى اهللا ـفقیــــل للنبــــي : قــــال ، وكنــــت أرمــــي النخــــل ، كنــــت غالمــــاً : قولــــه 
ـ فـــأتي بـــي إلـــى النبـــي  : قـــال ، یرمـــي نخلنـــا إن هاهنـــا غالمـــاً :ـ علیـــه وســـلم 

قلـــت : قـــال ؟ ل یـــا غـــالم لـــم ترمـــي النخـــ: فقـــال : قـــال ـ ،صـــلى اهللا علیـــه وســـلم 
ثـــم مســـح رأســـه ، وكـــل ممـــا یســـقط فـــي أســـافلها ، فـــال تـــرم النخـــل : فقـــال ، آكـــل : 

ــــرِي البصــــري : ینظـــر ) ١(  ـــع الزُّْه ِنْی ــــد بـــن ســــعد بــــن َم مَّ َح ــــرَى، ألبـــي عبــــداهللا ُم ْب َقــــات الُك الَطَب
ت، . د : ، قدم لـه)هـ ٢٣٠ت ( ، )كاتب الواقدي (  وْ ـرُ إحسـان عبـاس، دار صـادر، َبْی

.٣٦٦، ٢٨/ ٧: م١٩٦٨
اإلكمــــال فــــي رفــــع االرتیــــاب عــــن المؤتلــــف والمختلــــف فــــي األســــماء والكنــــى : ینظــــر ) ٢( 

واألنساب، ألبي نصر سعد الملك علي بـن هبـة اهللا بـن علـي بـن جعفـر المعـروف بـابن 
، ٢٢٣/ ٧: هـــــ ١٤١١، ١یــــة، بیــــروت، ط، دار الكتــــب العلم)هـــــ ٤٧٥ت ( مــــاكوال، 

ـد بـن و  مَّ َح م ُم ـرَ ـن علـي بـن َأبِـي الَك َس ـزّ الـدِّین أبـي اْلَح اَبة، لِع َح رَِفة الصَّ ْع د الَغاَبِة ِفي َم ُأْس
ـــــــــــــر،  رِي المعـــــــــــــروف بـــــــــــــابن اَألِثْی ـــــــــــــزَ َباِنّي الَج ـــــــــــــْی ـــــــــــــد الكـــــــــــــریم الشَّ ـــــــــــــد بـــــــــــــن عب مَّ َح ُم

ْهران )هـ ٦٣٠ت (  .٦٤/ ١ـ ه١٣٧٧، المكتبة اإلسالمّیة، طِ
ـزِّي : ینظر ) ٣(  جـاج جمـال الـدِّین یوسـف بـن الَم مال ِفي أسماء الرجال، ألبي الَح یب الَك َتْهِذ

بشـــــار عـــــواد معـــــروف، مؤسســـــة . د : ، تحقیـــــق )هــــــ ٧٤٢ت ( عبـــــدالرحمن المـــــزي، 
ت، ط وْ رُ اَلة، َبْی . ٧/١٢٧: م ١٩٨٢، ١الرَِس
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، نـــــــزل البصـــــــرة ، وتـــــــوفي فیهـــــــا ، وتـــــــاریخ وفاتـــــــه اللهـــــــم أشـــــــبع بطنـــــــه: وقـــــــال ، 
.)١(مجهول

كانـــــت تحـــــت قـــــثم بـــــن ، الجنـــــوب بنـــــت الحكـــــم الغفـــــاري : ج ـ ابنتـــــه
.)٢( ـ رضي اهللا عنهما ـالعباس

:األحداث في حیاة الحكمأبرز ـ٣
حتـــى مـــات، ثـــم تحـــول ـ صـــلى اهللا علیـــه وســـلم ـ النبـــي الحكـــم صـــحب 
.)٣( إلى البصرة فنزلها

ــــــى تجنــــــب المشــــــاركة فــــــي القتــــــال الــــــذي دار بــــــین  وقــــــد كــــــان حریصــــــًا عل
كنـــت : (( روي عـــن أبـــي حاجـــب قـــالعلــي ومعاویـــة ـ رضـــي اهللا عنهمـــا ـ ، فقـــد 

ــه ـ إذ جــاءه رســول علــي بــن أبــي عنــد الحكــم بــن عمــرو الغفــاري ـ رَ  ْن ــَي اُهللا َع ضِ
إنـــك أحـــق مـــن : إن أمیـــر المـــؤمنین یقـــول لـــك : طالــب ـ رضـــي اهللا عنـــه ـ فقـــال 

إنــــي ســــمعت خلیلــــي ابــــن عمــــك رســــول اهللا ـ : أعاننــــا علــــى هــــذا األمــــر ، فقــــال 
إذا كــــان األمــــر هكــــذا أو مثــــل هــــذا ، أن اتخــــذ : صــــلى اهللا علیــــه وســــلم ـ یقــــول 

ا٧/٢٩: الطبقات الكبرى : ینظر ) ١(  ـي الكتـب السـتة، ، والَك رَِفة مـن لـه روایـة ِف ْع ف ِفي َم شِ
د بن عثمان بن قایماز التُّركماني الذََّهبي،  َم مَّد بن َأحْ َح ت ( ألبي عبداهللا شمس الدِّین ُم

ــة للثقافــة اإلســالمّیة، مؤسســة علــو، جــدة، : ، تحقیــق )هـــ ٧٤٨ ــد عوامــة، دار القبل مَّ َح ُم
.١/٣٨٩: م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١ط

ـد بـن : ظر ین) ٢(  مَّ َح ـر یوسـف بـن عبـداهللا بـن ُم َم رِفَـة األصـحاب، ألبـي ُع ْع ـي َم ِتیَعاب ِف اإلْس
ُطبــــــي،  ْ ــــــري الُقر ــــــرّ بــــــن عاصــــــم النََّم ــــــد : ، تحقیــــــق )هـــــــ ٤٦٣ت ( عبــــــد الَب مَّ َح علــــــي ُم

ت، ط وْ رُ مال١/٣٥٧: هـ ١٤١٢، ١البجاوي،دار الجیل،َبْی یب الَك . ٧/١٢٧: ، وَتْهِذ
.٢٨/ ٧: ت الكبرى الطبقا: ینظر ) ٣( 
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.)١( ))سیفًا من خشب 
ســنة خراســان بــن أبیــه فــي خالفــة معاویــة ـ رضــي اهللا عنــه ـ ه زیــاد والّ و 

ـ رضــــي اهللا عنـــــه مــــات بهـــــاإلــــى أن ، فخــــرج إلیهــــا، وســــكن مــــرو) هـــــ ٤٤( 
.)٢( وأرضاه ـ 

اســــتعمله زیــــاد علــــى خراســــان، مــــن غیــــر قصــــد وقــــد : " وقــــال ابــــن األثیــــر 
فمضــــــى الرســــــول غلطــــــًا منــــــه، منــــــه لوالیتــــــه، إنمــــــا أرســــــل زیــــــاد یســــــتدعي الحكــــــم،

ـ هـــذا رجـــل مـــن أصـــحاب النبـــي : وأحضـــر الحكـــم بـــن عمـــرو، فلمـــا رآه زیـــاد قـــال
.)٣( "واستعمله علیهاـ صلى اهللا علیه وسلم 

ویبــــدو أن هـــــذه الوالیــــة لـــــم تـــــرق لعــــدد مـــــن الصـــــحابة ، مــــنهم عمـــــران بـــــن 

ــــه الحــــاكم ) ١(  ــــد اللَّ ْب ــــد بــــن َع مَّ َح ــــه الحــــافظ ُم ــــد اللَّ ْب ــــي َع ، ألب نِ ْی یَح ــــِح ــــى الصَّ َل رَك َع ــــَتْد ْس اْلُم
ـابوري،  َس ِقیـق )ه٤٠٥ت ( النَّْی ار : ، َتحْ َعـة اُألوَلــى، َد ـد القـادر عطـا، الَطْب ْب مصـطفى َع

ت،  وْ ــرُ ؛ والحــدیث ) ٥٨٦٧( رقــم ٣/٥٠٠: م ١٩٩٠هـــ ـ ١٤١١الكتــب العلمیــة، َبْی
َظرْ  ـد الهـادي : غریب، ُیْن ْب ـن نـور الـدِّین بـن َع َس ، ألبـي اْلَح اِئّي َلى النََّس دي َع َیة السِّْن اشِ َح

 ، َنِفّي دي اْلَح ِقیق )ه١١٣٨ت ( السِّْن َعة الثانیة، مكتـب : ، َتحْ د الفتاح أبو غدة، الَطْب ْب َع
ّیة، حلــب،  ـالِم ْس ــرِْح ٧/١٤٢: م ١٩٨٦ــ ه١٤٠٦المطبوعـات اِإل ّي ِبَش ِذ ـوَ َفــَة اَألحْ ؛ وُتحْ

ــــد الــــرحیم المبــــاركفوري،  ْب ن بــــن َع َم ــــد الــــرَّحْ ْب ــــد َع مَّ َح ــــذّي ألبــــي العــــال ُم ِم ْ ع التُّر ــــاِم ت ( َج
ت، )ه١٣٥٣ وْ رُ ار الكتب العلمیة، َبْی ٦/٣٧٠) : ت . د ( ، َد

خ ابن معین: ینظر) ٢(  ، تحقیق )هـ ٢٣٣ت (أبو زكریا،،یحیى بن معین)روایة الدوري(َتارِْی
، مكـــة . د :  ـــاء التُـــرَاث اإلســـالمّي َی ِٕحْ ـــد نـــور ســـیف، مركـــز البحـــث العلمـــي وا مَّ َح ـــد ُم َم َأحْ

ــــْفوَة، ألبــــي الفــــرج ، و١٢٦/ ٢: م١٩٧٩هـــــ ـ ١٣٩٩، ١المكرمــــة، ط ــــْفوَة الصَ صَ
ـــد المعـــروف بــــابن الجـــوزي،  مَّ َح :، تحقیــــق )هــــ ٥٩٧ت ( عبـــدالرحمن بـــن علـــي بــــن ُم

ت، ط. محمود فاخوري، و د  وْ ـرُ رِفَـة، َبْی ْع مَّد رواس قلعـه جـي دار الَم َح هــ ـ ١٣٩٩، ٢ُم
.٧/١٢٥: تهذیب الكمال ، و ١/٦٧٢: م١٩٧٩

د الَغاَبِة ) ٣(  .٢٧٥/ ١: ُأْس
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" : اللقیــــه فـــي دار اإلمــــارة بــــین النــــاس، فقــــالحصـــین ـ رضــــي اهللا عنـــه ـ ، إذ 
لمــا بلغــه الــذي ـ صــلى اهللا علیــه وســلم ـ أتــدري فــیم جئتــك؟ أتــذكر أن رســول اهللا 

قــــم فقـــع فــــي النـــار، فقــــام الرجـــل لیقــــع فیهـــا، فــــأدرك فأمســـك، فقــــال : قـــال لــــه أمیـــره
ال طاعــة : لــو وقــع فیهــا لــدخل النــار ، ثــم قــال: ـ صــلى اهللا علیــه وســلمـ النبــي 

ــــــوق فــــــي معصــــــیة الخــــــالق  ــــــى: قــــــال. لمخل إنمــــــا أردت أن أذكــــــرك هــــــذا : قــــــال.بل
.)١( "الحدیث

وصـــــدق عمـــــران ، فقـــــد أضـــــرت هـــــذه الوالیـــــة بـــــالحكم ، فقـــــد غـــــنم الحكـــــم 
غنــــائم كثیــــرة ، وأمــــره معاویــــة أن ال یقســــم الــــذهب والفضــــة ، بــــل یرســــلها إلــــى دار 

فحبســــه فبعــــث إلیــــه معاویــــة عــــامالً الخالفــــة، فــــأبى الحكــــم إال قســــمتها بــــین الجــــیش 
فــــي قیــــوده، فــــأمر الحكــــم أن یـــدفن فــــي قیــــوده حتــــى یخاصــــم معاویــــة وقیـــده، ومــــات 

.)٢( ـ رضي اهللا عنهم ـیوم القیامة فیما قیده

هــــذا حــــدیث : قــــال الحــــاكم ) ٥٨٧٠( ، رقــــم ٣/٥٠١: المســــتدرك علــــى الصــــحیحین ) ١( 
ـد بـن أیـوب صحیح اإلسـناد ولـم یخرجـاه، َم ـر، ألبـي القاسـم سـلیمان بـن َأحْ ِبْی ـم الَك َج ْع واْلُم

ـــوم : ، تحقیـــق )هــــ ٣٦٠ت ( الطبرانـــي،  ُل ـــد الســـلفي، مكتبـــة اْلُع ْی ِج حمـــدي بـــن عبـــد الَم
( ، رقـم ١٨/١٥٠، )٣١٥٩( ، رقـم ٣/٢١١: م ١٩٨٣هــ ـ ١٤٠٤والحكـم، الموصـل، 

رَك، ألبــي عبــداهللا وقــال الــذهبي فــي تلخــی. ١/٢٧٥: ، وأســد الغابــة )٣٢٤ ــَتْد ْس ص اْلُم
ــــــــد بــــــــن عثمــــــــان بــــــــن قایمــــــــاز التُّركمــــــــاني الــــــــذََّهبي،  َم ــــــــد بــــــــن َأحْ مَّ َح شــــــــمس الــــــــدِّین ُم

ت شـــركة عـــالء )هــــ ٧٤٨ت (  وْ ـــرُ ـــي َبْی ، الناشـــر مكتبـــة المطبوعـــات اإلســـالمّیة، طبـــع ِف
لَـى طبعـة دائـرة المعـارف النظامیـة، حیـدر آبـاد الـدكن ، بـال الدِّین، وهي طبعة مصـورة َع

.صحیح ٣/٥٠٠: تاریخ 
( ، رقم ٣/٥٠١: ، والمستدرك على الصحیحین ٢٩ـ ٧/٢٨: الطبقات الكبرى : ینظر ) ٢( 

. ٧/١٢٦: وسكت عنه الحاكم، وتهذیب الكمال ) ٥٨٦٩
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:ـ شیوخ وتالمیذه٤
.)١( ـ صلى اهللا علیه وسلمـ النبي عنالحكم روى 

، ودلجـــــة أبـــــو الشـــــعثاء جـــــابر بـــــن زیـــــد ، والحســـــن البصـــــري:روى عنـــــهو 
بـــن عاصـــم ، وعبـــد اهللا بـــن الصـــامت، ومحمـــد بـــن بـــن قـــیس أبـــو حاجـــب، وســـوادة 

.)٢( مسلماإلمام روى له الجماعة سوى و .سیرین، وأبو تمیمة الهجیمي
: ـ وفاته٥

:اختلف في وفاة الحكم الغفاري ـ رضي اهللا عنه ـ على ثالثة أقوال 
وهـــــــو قـــــــول المـــــــدائني ، وابـــــــن ســـــــعد ، وابـــــــن ) . هــــــــ ٥٠( مـــــــات ســـــــنة 

.)٣( ، والحاكم ، وابن خیاط في قول لهماكوال ، والواقدي 
، وهــــــو قــــــول ذكــــــره الحــــــافظ المــــــزي ولــــــم ) هـــــــ ٤٥( مــــــات ســــــنة : قیــــــلو 

.)٤( ینسبه
. )٥( )هـ٥١(سنةإنه توفي : ،وهو قول العسكري قول لخلیفةفي و 

.والذي یبدو راجحًا هو القول األول لكثرة من قال به من المؤرخین
.)١(بمرو ، وهو الذي علیه جمهور المؤرخین-عنهرضي اهللا-توفي

یب٧/١٢٥: تهذیب الكمال ) ١(  یب الَتْهِذ .٤٣٧/ ٢: ، وَتْهِذ
. المصدران نفسهما : ینظر ) ٢( 
تاریخ ، و٤٤٢/ ٣: ، والمستدرك ٢٢٣/ ٧: اإلكمال ، ٧/٢٩:الطبقات الكبرى:ینظر) ٣( 

یَّاط اللیثـي العصـفري، ر خلیفة بن َخ َم یَّاط، ألبي ُع :، تحقیـق )هــ ٢٤٠ت(خلیفة بن َخ
ت، ط. د  وْ ـرُ ـاَلة ـ َبْی هــ ١٣٩٧، ٢أكرم ضیاء العمري، دار القلـم ـ دمشـق، ومؤسسـة الرَِس
. ٧/١٢٦: ال ، وتهذیب الكم٢١١: 

.٧/١٢٦: تهذیب الكمال : ینظر ) ٤( 
یَّـاط اللیثـي العصـفري،: ینظر) ٥(  ر خلیفـة بـن َخ َم د : ، تحقیـق )هــ٢٤٠ت(الَطَبَقات،ألبي ُع

. ٣٢: م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، ٢أكرم ضیاء العمري، دار طیبة، الریاض، ط. 
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مــــاتنــــهإ: ویقــــال: " ولــــم یخــــالف فــــي ذلــــك إال مــــا ذكــــره ابــــن عبــــد البــــر 
هـــــوودفـــــنخمســـــینســـــنةبخراســـــانمـــــاتبـــــل: وقیـــــل، خمســـــینســـــنةبالبصـــــرة
هــــــووهــــــذا، صــــــاحبهجنــــــبإلــــــىأحــــــدهماواحــــــدموضــــــعفــــــياألســــــلميوبریــــــدة

ــــــــــمالصــــــــــحیح ــــــــــفول ، خراســــــــــانمــــــــــنبمــــــــــرومــــــــــاتســــــــــلمياألبریــــــــــدةأنیختل
نمـــــــــا، قــــــــطلزیـــــــــادةالبصــــــــر ىوّلـــــــــالحكــــــــمأحســـــــــبومــــــــا ٕ بعـــــــــضلزیـــــــــادىوّلــــــــوا

.)٢( "خراسان
قـــــدم قرشـــــي مـــــع المـــــأمون فنـــــزل ســـــكة خاقـــــان، " : ذكـــــر الحـــــافظ المـــــزي و 

ــــرة فأبطــــأوا، فقیــــل ــــه إنســــان، فبعــــث إلــــى المقب ــــور فوجــــدنا : فمــــات ل ــــا أربعــــة قب حفرن
ــــر عظامــــاً  ــــافــــي كــــل قب ــــر ، فحفرن ــــم یتغی ــــیض ل ــــه كفــــن أب ــــإذا شــــیخ علی الخــــامس، ف

فـــــذهبت معهـــــم فـــــإذا هـــــو فـــــي قبـــــره : منـــــه شـــــئ، فقـــــام القرشـــــي، قـــــال عبـــــد الـــــرحمن
هـــــذا قبــــر الحكـــــم بــــن عمـــــرو صـــــاحب : ، قـــــال للنــــاسشــــيء كأنــــه لـــــم یتغیــــر منـــــه 

.)٣( "ـ صلى اهللا علیه وسلمـ رسول اهللا 
.رحم اهللا الحكم الغفاري ورضى عنه 

ىالمسألة األول
الوضوء بفضل ماء المرأة

خ: ینظر ) ١(  رِفَـة والتَـارِْی ْع ـاباألنْ ،، و ٢٥/ ٣: الَم ، ١/٣٥٧: االسـتیعاب ، و ١٦٥/ ٩: َس
یبو ، ٧/١٢٧: وتهــــذیب الكمــــال  یب الَتْهــــِذ ـــــي ، و ٤٣٧–٤٣٦/ ٢: َتْهــــِذ ــــاَبة ِف اإلصَ

ـقالني  َنـاني الَعْس مَّد الِك َح د بن علي بن ُم َم ل شهاب الدِّین َأحْ اَبة، ألبي اْلَفضْ َح تمییز الصَّ
ـــر،  َج ـــد البجـــاوي، دار الجیـــل، علـــي مُ : ، تحقیـــق )هــــ ٨٥٢ت ( المعـــروف بـــابن َح مَّ َح

ت، ط وْ رُ .٢/١٠٧: م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١َبْی
.١/٣٥٧: االستیعاب ) ٢( 
. ٧/١٢٧: تهذیب الكمال ) ٣( 
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عـــــنفضـــــلمـــــا: ــــــ كمـــــا قـــــال الشـــــرواني ـ المـــــرأةمـــــاءبفضـــــلالمـــــراد
نطهارتهـــــا ٕ بـــــالفیـــــهیـــــدهاأدخلـــــت، أوشـــــربفـــــيمســـــتهمـــــادون،تمســـــهلـــــموا

إال أن یكـــــــون أقـــــــل ممـــــــا ، وال یكـــــــون فضـــــــالً : " ، أمـــــــا ابـــــــن حـــــــزم فقـــــــال )١(نیـــــــة
.)٢( "ضالً أو أكثر فلیس ف، فإن كان مثله ، استعملته منه 

:على ثالثة أقوالالمرأةماءبفضلالتطهرحكمفيالفقهاءاختلف
:القول األول

.)٣( وهو المروي عن الحكم الغفاري ـ رضي اهللا عنه ـ
ـــــتالمـــــرأةطهـــــوربفضـــــلالطهـــــارةللرجـــــلیجـــــوزال ـــــه ) اســـــتقلت (إذا خل ب
. بأساشترك الرجل معها فال، أما إذا 

حواشــي الشــرواني علــى تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج، لعبدالحمیــد بــن حســین : ینظــر ) ١( 
لطباعــة والنشــر، بیــروت، دار الفكــر ل) هـــ ١٢٥٣ت ( الشــرواني الداغســتاني المكــي، 

.١/٧٧: بال تاریخ 
ُلســي،) ٢(  َد م الظــاهري اَألْن ــزْ ــد ســعید بــن َح َم ــد علــي بــن َأحْ مَّ َح لَّــى، ألبــي ُم َح ، )هـــ٤٥٦ت(الُم

ت، بـال تـاریخ : تحقیق  وْ ـرُ ، دار اآلفاق الجدیـدة، َبْی ِبّي َیاء الُترَاث الَعرَ ١/٢١٣: لجنة ِإحْ
.

ــ: ینظــر ) ٣(  ِم ْ ــَنن التُّر ،ُس ّي ــَلِم ــذّي السُّ ِم ْ ــد بــن عیســى التُّر مَّ َح ، ألبــي عیســى ُم ، )هـــ ٢٧٩ت(ذّي
ت، بـال تـاریخ : تحقیق  وْ ـرُ ، َبْی بِـّي َیاء التُـرَاث الَعرَ مَّد شاكر وآخرین، دار ِإحْ َح د ُم َم ١: َأحْ

.١/٢١٣: والمحلى ،٩٣/ 
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لیه ذهب ٕ .)٢( ، والظاهریة)١( المذهبظاهرفيةالحنابلوا
:وقد فسر الحنابلة الخلوة هنا بمعنیین 

، وذكــــر ابــــن قدامــــة أن دلــــیلهم فــــي هــــذا نســــانإأن ال یشــــاهدها األول ـ 
وهــي ههنــا، توضــأ أنــت ههنــا : " ـ رضــي اهللا عنــه ـ عبــد اهللا بــن ســرجس قــول 

")٣(.
أن ال یشــــاركها أحــــد معنــــى الخلــــوة إن : ابــــن عقیــــلالثــــاني ـ وهــــو قــــول 

.)٤( ، وهو الذي رجحه ابن قدامةفي االستعمال
وكـــل مــــاء : " وقـــال ابـــن حــــزم فـــي بیـــان حكــــم التوضـــوء بفضـــل مــــا المـــرأة 

فأفضــــلت منــــه ، أو اغتســــلت منــــه ، توضــــأت منــــه امــــرأة حــــائض أو غیــــر حــــائض 

د بن أَ : ینظر ) ١(  َم وفَّق الدِّین عبداهللا بن َأحْ ِني، لُم ْغ سـي، اْلُم ْقِد ـَة الَم اَم ـد بـن ُقَد مَّ َح ـد بـن ُم َم حْ
ت، )  هــــ ٦٢٠ت (  وْ ـــرُ ، َبْی ـــّي ِب ـــاب الَعرَ َت شـــرح الزركشـــى و ، ١/٢١٤: م ١٩٧٢دار الِك

( على مختصر الخرقى، ألبي عبداهللا شمس الدین محمد بن عبداهللا الزركشي الحنبلي، 
ـاف ، و ١/٨١: ، مكتبة العبیكـان، بـال تـاریخ)هـ ٧٢٥ت  ْنصَ رِفَـة الـراجح مـن اِإل ْع ـي َم ِف

ـن عـالء الـدِّین علـي بـن  َس ـل ألبـي اْلَح َب ْن ـد بـن َح َم ل َأحْ َبجَّ َلى مذهب اإلمام الُم الخالف َع
اوي،  َد ْ ـــر ـــلیمان الَم ـــاء التُــــرَاث : ، تحقیـــق )هـــــ ٨٨٥ت ( ُس َی ــــد الفقـــي، دار ِإحْ اِم ـــد َح مَّ َح ُم

ت، بــال تـاریخ  وْ ـرُ ، َبْی بِـّي َنــو ، ١/١٦٣: الَعرَ شَّـاف الِق ــاع، لمنصـور بــن َك ْقَن ـْتن اِإل اع عـن َم
بلـي،   ْن د بن علي بن إدریـس الُبهُـوتي الَح َم ت ( یوُنس بن صالح الدِّین بن حسن بن َأحْ

الشـــیخ هـــالل مصـــیلحي مصـــطفى هـــالل، دار الفكـــر للطباعـــة : ، تحقیـــق )هــــ ١٠٥١
.١٠٠/ ١: هـ ١٤٠٢، ١والنشر، بیروت، ط

.١/٢١٣: المحلى ) ٢( 
.ره ابن قدامة، ولم أقف علیه في كتب الحدیث واألثر ذك) ٣( 
ـد بـن ) ٤(  مَّ َح ـد بـن ُم َم ـد بـن َأحْ َم وفَّـق الـدِّین عبـداهللا بـن َأحْ ـْتن المقنـع، لُم لَـى َم ـر َع ِبْی رْح الَك الَش

سي،  ْقِد َة الَم اَم ت سـنة )هــ ٦٢٠ت ( ُقَد وْ ـرُ ، َبْی بِـّي تَـاب الَعرَ نِـي، دار الِك ْغ ، مطبـوع مـع اْلُم
.٢٢ـ ١/٢١: ١٩٧٢



١٣

أحمد كریم محمد العزاوي.د
ةــالحكم الغفاري وآراؤه الفقهی

ســــواء وجــــدوا ، لــــم یحــــل لرجــــل الوضــــوء مــــن ذلــــك الفضــــل وال الغســــل منــــه، فضــــالً 
وحــــالل شــــربه للرجــــال ، وفرضــــهم التــــیمم حینئــــذ ، أو لــــم یجــــدوا غیــــره ، آخــــر مــــاء 

.)١( "وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال، والنساء 
:بما یأتيواستدلوا على ذلك

َأنْ َنَهـــىالنَِّبــيَّ ِإنَّ : (( ـ حــدیث الحكـــم الغفــاري ـ رضـــي اهللا عنــه ـ ١
َأ ضَّ لَیَتوَ لالرَُّج ِ طَ ِبَفضْ َْأِة ُهور ر .)٢( ))اْلَم

:وجه الداللة
المــــــــرأةطهــــــــورفضــــــــلاســــــــتعمالمــــــــنالرجــــــــلمنــــــــع" : المــــــــرداويقــــــــال

التطهــــر، ولهــــاســــواهاالمــــرأةیبــــاحولــــذلك،علیــــهنــــص؛معنــــاهیعقــــلالتعبــــدي
وهــــو،بالرجــــلمخصــــوصالنهــــيألن؛وغیرهــــاوالخبــــثالحــــدثطهــــارةفــــيبــــه

.)٣( "ورده معلىقصرهفیجب،معقولغیر
ـــــــائًال  ـــــــووي ق ـــــــرض الن ـــــــن عمـــــــرو فأجـــــــاب : " واعت وأمـــــــا حـــــــدیث الحكـــــــم ب

قــــال البیهقــــى ، نــــه ضــــعیف أأصــــحابنا عنــــه بأجوبــــة أحــــدها جــــواب البیهقــــي وغیــــره 
قـــــــال ، لــــــیس هـــــــو بصـــــــحیح : فقـــــــال ؟ ســـــــألت البخــــــاري عنـــــــه : قــــــال الترمـــــــذي : 

قـــــد ومـــــن رفعـــــه ف، وحـــــدیث ابـــــن ســـــرجس الصـــــحیح أنـــــه موقـــــوف علیـــــه : البخـــــاري 
ـــــى بالصـــــواب مـــــن رفعـــــه ، أخطـــــأ  ـــــه أول ـــــدارقطني وقف ـــــال ال حـــــدیث يورو ، وكـــــذا ق

األحادیـــــــث) المعرفــــــة ( قــــــال البیهقــــــى فــــــي كتــــــاب ، علیــــــهموقوفــــــاً الحكــــــم أیضــــــاً 

.١/٢١٣: المحلى ) ١( 
وروي مثلـه عـن عبـد اهللا . حدیث حسن : ، وقال )٦٤( ، رقم ٩٣/ ١: سن الترمذي ) ٢( 

.بن سرجس ـ رضي اهللا عنه ـ 
.٤٨/ ١: اإلنصاف ) ٣( 
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.)١( "ى فالمصیر إلیها أول، السابقة في الرخصة أصحّ 
ـــــي معـــــرض دفاعـــــه عـــــن الحـــــدیث  ـــــن قدامـــــة ف ـــــا : " وقـــــال اب ـــــد رواه : قلن ق

بـــــه ، وهـــــذا یقـــــدم علـــــى التضـــــعیف ؛ الحتمـــــال أن یكـــــون قـــــد روي جّ أحمـــــد ، واحـــــت
.)٢( "من وجه صحیح خفي على من ضعفه 

: قـــــــــال و ،"وأغـــــــــرب النـــــــــووي":علـــــــــى قـــــــــول النـــــــــوويابـــــــــن حجـــــــــروأجـــــــــاب 
ودعـــــوى البیهقـــــي أنـــــه ، ولـــــم أقـــــف لمـــــن أعلـــــه علـــــى حجـــــة قویـــــة ، رجالـــــه ثقـــــات " 

وقــــــــد صــــــــرح ، ضـــــــر ألن إبهــــــــام الصــــــــحابي ال ی؛ فـــــــي معنــــــــى المرســــــــل مـــــــردودة 
. )٣( "التابعي بأنه لقیه 

ـــــول عـــــدد  ـــــد حكـــــى ق ـــــك ، فهـــــو ق ـــــي ذل ـــــم یغـــــرب ف ـــــووي ل والصـــــحیح أن الن
البخـــــــاري ، والبیهقـــــــي ، والـــــــدارقطني ، والخطـــــــابي ، : مـــــــن أئمـــــــة الحـــــــدیث مـــــــنهم 

أن النهــــــى عــــــن فضــــــل أعضــــــائها : جــــــواب الخطــــــابي وأصــــــحابنا : " قــــــال النــــــووي 
عــــن حمیــــد يودروایــــة داود بــــن عبــــد اهللا األن أویؤیــــد هــــذا ، وهــــو مــــا ســــال عنهــــا 

ـ صــلى اهللا علیــه وســـلم ـ عـــن بعــض أصــحاب النبــي يبــن عبــد الــرحمن الحمیــر 
نــه نهــى أن تغتســل المــرأة بفضــل الرجــل أ(( ـ صــلى اهللا علیــه وســلم ـ عــن النبــي 

َهذَّب،ألبي زكریا محیي الدِّین بن شرف النـووي،) ١(  رْح اْلُم وع َش ُم جْ ، تحقیـق )هــ ٦٧٦ت (اْلَم
ت، ط:  وْ ــرُ : م١٩٩٦هـــ ـ ١٤١٧، ١محمــود مطرحــي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، َبْی
٢/٢٢٢.

.١/١٣٦: المغني ) ٢( 
ـَقالني، ) ٣(  ـر الَعْس َج ـد بـن علـي المعـروف بـابن َح َم ، َألحْ ـارِّي ح اْلُبَخ ْی ـِح رْح صَ ( َفْتح الَباري َش

ــــــــد البــــــــاق: ، تحقیــــــــق )هـــــــــ ٨٥٢ت  ــــــــد فــــــــؤاد عب مَّ َح ــــــــب، ُم ی طِ ــــــــبّ الــــــــدِّین اْلَخ ِح ي، وُم
ت، ط)م ١٩٦٩ت (  وْ رُ رَِفة، َبْی ْع .١/٣٠٠: هـ  ١٣٧٩، ١، دار الَم
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رواه أبـــــــو داود والنســـــــائي والبیهقـــــــي ، )١( ))أو یغتســـــــل الرجـــــــل بفضـــــــل المـــــــرأة، 
ـــــة وداود وثّ ، باســـــناد صـــــحیح  ـــــي روای ـــــي بـــــن معـــــین ف ـــــل ویحی ـــــن حنب ـــــه أحمـــــد ب ، ق

.)٢( "وضعفه یحیى في روایة
ــنْ النَِّبــيِّ ـ ٢ ــحَّ َع ــلََّم ـ صَ َس ــِه وَ َلْی ــلَّى اللَّــُه َع ــَع (( ـ صَ ــُل َم َتسِ ــانَ َیْغ ــُه َك َأنَّ
ــَة  اِئَش َهــا ـ َع ْن ــَي اللَّــُه َع ــا ـ رَضِ ًع ــٍد َم ــاٍء وَاِح ــنْ إَن ــولَ ، ِم تـَّـى َیُق َتقُــوَل : َح ــي وَ ــي ِل ِق َأْب

ِق ِلي : َلُه  .)٣( ))َأْب
: وجه الداللة 

اســـــتدل ابـــــن حـــــزم بهـــــذا الحـــــدیث علـــــى أنهمـــــا اغتســـــال معـــــًا ، وعلـــــى هـــــذا 
ـــــیس فیـــــه فضـــــل مـــــاء ، وقـــــال  ـــــك فضـــــالً ، وهـــــذا حـــــق : " فل ـــــیس شـــــيء مـــــن ذل ول

.)٤( "هذا حكم اللغة بال خالف ،حتى یتركه 
ذا ثبـــــــت اغتســـــــالهما معـــــــاً : " واعتـــــــرض النـــــــووي بقولـــــــه  ٕ فكـــــــل واحـــــــد ، وا

د) ١(  اوُ ـــَنن َأِبـــي َد ـــَتاني األزدي، .ُس ْس ـــلیمان بـــن األشـــعث السِِّج د ُس اوُ ، )هــــ ٢٧٥ت ( ألبـــي َد
ـــد محیـــي الــدِّین عبـــد الحمیـــد : تحقیــق  مَّ َح : بـــال تـــاریخ دار الفكـــر للطباعــة والنشـــر، . ُم

د بن ُشَعیب بن علي بـن و ، )٨١( ، رقم ١/٢١ َم رَى، ألبي عبداهللا َأحْ ْب اِئّي الُك ُسَنن النََّس
 ، اِئّي عبـد الغفـار سـلیمان البنـداري، وسـید . د : ، تحقیـق )هـ ٣٠٣ت ( عبدالرحمن النََّس

ت، ط وْ ـرُ ، رقـم ١/١١٧: م١٩٩١-هــ١٤١١، ١كسروي حسن، دار الكتـب العلمیـة، َبْی
ِلــّي بــن موســـى ، و )٢٤٠(  ــد بــن الحســـین بــن َع َم ــر َأحْ بــرى، ألبـــي بْك َهقــي الُك ــَنن الَبْی ُس

َهقـــي،  ـــة دار البـــاز، مكـــة : ، تحقیـــق )هــــ ٤٥٨ت ( الَبْی َتَب ْك ـــد عبـــد القـــادر عطـــا، َم مَّ َح ُم
) .٨٦٩( ، رقم ١/١٩٠: م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤المكرمة، 

.٢/٢٢٢: المجموع ) ٢( 
ـــ) ٣(  ح اْب ْی ـــِح ّي النیســـابوري، صَ ـــَلِم ـــَة السُّ َم ْی زَ اق بـــن ُخ ـــَح ـــن ِإْس ـــد ب مَّ َح ـــرٍ ُم ـــي َبْك ـــَة، َألِب َم ْی زَ نِ ُخ

ت، . د : ، تحقیــق )هـــ ٣١١ت (  وْ ــرُ ، َبْی ــد مصــطفى األعظمــي، المكتــب اإلســالمّي مَّ َح ُم
) .٢٣٦( ، رقم ١/١١٨: م ١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠، ١ط

.١/٢١٣: المحلى ) ٤( 
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.)١( "وال تأثیر للخلوة، مستعمل فضل اآلخر 
: كرهــوا ذلــك، فقــالواـ رضــي اهللا عــنهم ـ أن جماعــة مــن الصــحابة ـ ٣

جویریــــــة أم ، و عبــــــد اهللا بــــــن ســــــرجس مــــــنهم ، إذا خلــــــت بالمــــــاء فــــــال یتوضــــــأ منــــــه
-ـ رضــــي اهللا عــــنهموعمــــر بــــن الخطــــاب ، وأم ســــلمة أم المــــؤمنین ، المــــؤمنین 

ــــنِ َقــــْیسٍ ســــعید بــــن المســــیب والحســــن البصــــريبــــه قــــال و  مِ ْب ــــْی َن ،مــــن التــــابعینوَُغ
أنــه ال بــأس بفضــل المــرأة مــا لــم تكــن ـ رضــي اهللا عنهمــا ـ عــن ابــن عمــر يرو و 

.)٢( أو جنباً حائضاً 
ابـــــن : نقـــــل عـــــن عـــــدة مـــــن الصـــــحابة مـــــنهم عـــــورض بـــــأن الجـــــواز أیضـــــاً 

.)٣( ما ــ رضي اهللا عنهعباس 
: القول الثاني 

.استعمالهیكرهفال،مطلقاً الحدثیرفعمطهرطاهرالمرأةماءفضلإن
لیـــــه ذهـــــب الحنفیـــــة فــــــي قـــــول لهـــــم ٕ وبعــــــض،)٥( المـــــذهبفـــــيوالمالكیــــــة،)٤( وا

.٢/٢٢٢: المجموع ) ١( 
.١/٢١٤: المغني، ١/٢١٣: المحلى : ینظر ) ٢( 
.١/٣٠٠: َفْتح الَباري ) ٣( 
ِفيِّ :ینظـــــــــــر) ٤(  ـــــــــــَك صْ ـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي الملقَّـــــــــــب عـــــــــــالء الـــــــــــدِّین اْلَح مَّ َح َتار،لُم خْ الـــــــــــدُّرِّ اْلُم

ت، ط)هـــــــ ١٠٨٨ت(الدمشــــــقي، وْ ــــــرُ ْی : هـــــــ ١٣٨٦، ٢، دار الفكــــــر للطباعــــــة والنشــــــر، َب
ّد الم، و ٩٠–١/٨٩ ــــــرَ ـــــار المعروفـــــة ب یر اَألْبصَ ـــــوِ ـــــرْح َتْن ـــــار َش َت خْ ـــــدُّرِّ اْلُم ـــــى ال َل ـــــار َع حت
ینَ (  ــِد اِب ــَیة ابــن َع اشِ ینَ بــن عبــد )َح ــِد اِب ــر َع َم ینَ بــن الســید ُع ابِــِد ــد أمــین َع مَّ َح ، للســید ُم

 ، َنِفّي قي اْلَح ْش یز الدََّم ◌ِ ت، ط)هـ ١٢٥٢ت ( اْلَعزِ وْ رُ ، ٢، دار الفكر للطباعة والنشر، َبْی
.١/١٣٣: هـ ١٣٨٦

ـــر خلیــــل، : ینظـــر ) ٥(  َتصَ خْ ـــرْح ُم ــــل لَش ِلْی ـــب الَج وَاِه ــــد بـــن عبــــدالرحمن ألبـــي عبـــداهللا َم مَّ َح ُم
ّطاب، رِبي، المعروف بالَح ْغ ُلسي الَم الفكر للطباعـة والنشـر، ، دار )هـ ٩٥٤ت ( الطَّرَاُب

ت، ط وْ رُ ـرْ ، و١٨٧/ ١: م ٢،١٣٩٨َبْی لَـى الَش ـوقي َع َیة الدُُّس اشِ ـد بـن َح مَّ َح ـر، لُم ِبْی ح الَك
ـــوقي المـــالكي،  ـــة الدُُّس ف رَ ـــن َع ـــد ب َم ـــق)هــــ١٢٣٠ت(َأحْ ـــیش، دار الفكـــر :، تحقی ـــد عل مَّ َح ُم
ت، بال تاریخ  وْ رُ .١/١٠٠:للطباعة والنشر، بْی
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.)٢( روایة اختارها ابن عقیلفي، وأحمد)١( البغوي منهمالشافعیة
:واستدلوا على ذلك

ــــل: " ـــــ قــــالعنهمــــااهللاـــــ رضــــيعبــــاسدیث ابــــنـ بحــــ١ َتَس ــــضُ اغْ َبْع
وَاجِ  ـــلَّىالنَِّبـــيِّ َأزْ ـــهِ اللَّـــهُ ــــ صَ َلْی ـــلَّمَ َع َس ـــيوَ ـــ ِف ـــةٍ ـ َن ْف ـــَأرَادَ ،َج ـــلَّىالنَِّبـــيُّ َف ـــهِ اللَّـــهُ ــــ صَ َلْی َع
ــــلَّمَ  َس ــــ َأنْ وَ ــــَأـ ضَّ ــــهُ َیَتوَ ْن ــــتْ ،ِم ــــا: َفَقاَل ــــولَی ُس ــــي،اللَّــــهِ رَ ــــتُ كُ ِإنِّ ــــا،ْن ُنًب ــــالُج ِإنَّ : َفَق
اءَ  ِنبُ الَ اْلَم .)٣( "ُیجْ

:وجه الداللة
ــــه ال  ــــة فــــي جــــواز الوضــــوء بفضــــل مــــاء المــــرأة ، وأن الحــــدیث ظــــاهر الدالل

ن كانت حائضاً  ٕ .)٤( ینجس بمالمسة المرأة له وا
، ســـــماك بـــــن حـــــرب" روایـــــة بأنـــــه مـــــن الحـــــدیث اعتـــــرض ابـــــن حـــــزم علـــــى 

ـــف : ینظــر ) ١(  یم بــن علــي بــن یوُس ــرَاِه اق إْب ــَح ، ألبـــي ِإْس ّي ــاِفِع ــي فقــه اإلمــام الشَّ هَــذَّب ِف اْلُم
رُ  رَازي، الَفْی زَآَبادي الشَّْی ت، بـال تـاریخ )هــ ٤٧٦ت ( وْ وْ ـرُ ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر، َبْی

ــد ، و٢/٢٢٢: ، والمجمـوع ١/٣١:  َم هَـاج، لشــهاب الـدِّین َأحْ ْن ــرِْح اْلِم تَـاج ِبَش حْ َفــَة اْلُم ُتحْ
، ٧٧/ ١: هــــ١٣١٥، المطبعـــة المیمنیـــة، مصـــر، )هــــ ٩٧٤ت ( بـــن حجـــر الهیتمـــي، 

نــــي او  ْغ ــــد ُم َم ــــد بــــن َأحْ مَّ َح َهــــاج، لشــــمس الــــدِّین ُم ْن ــــاِني َأْلَفــــاظ اْلِم َع َفــــة َم رِ ْع تَــــاج إلــــى َم حْ ْلُم
یــــب،  طِ ّي اْلَخ ِع ــــاِف ِبیِنّي القــــاهري الشَّ ْ ــــر ، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر، )هـــــ ٩٧٧ت ( الشِّ

ت، بال تاریخ وْ رُ .٦٢ـ ٥٩/ ١: َبْی
١٠٠/ ١، وكشــــاف القنــــاع ١٦٣/ ١، واإلنصــــاف ١/٨١: شــــرح الزركشــــي : ینظــــر ) ٢( 

١٠٣.
حـدیث حسـن صـحیح، وهـو قـول سـفیان : وقـال ) ٦٥( ، رقـم ٩٤/ ١: سنن الترمذي ) ٣( 

.الثوري ومالك والشافعي 
ـد بـن موسـى بـن : ینظر ) ٤(  َم ـد بـن َأحْ مَّ َح ، لبـدر الـدین ُم ارِّي ح اْلُبَخ ْی ِح ة القاري َشرْح صَ َد ْم ُع

ــد بــن الحســین العی َم ، َأحْ ــّي َنِف ت، )هـــ ٨٥٥ت ( نــي اْلَح وْ ــرُ ، َبْی ِبــّي ــاء التُــرَاث الَعرَ َی ، دار ِإحْ
) .١/٨٣٦: بال تاریخ 
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وهــــــــــذه جرحــــــــــة ، هد علیــــــــــه بــــــــــذلك شــــــــــعبة وغیــــــــــره شــــــــــ، وهــــــــــو یقبــــــــــل التلقــــــــــین 
.)١( "ظاهرة

وهــــو ال یحمــــل عــــن ، لكــــن قــــد رواه شــــعبة : " قــــال ابــــن حجــــر فــــي الــــرد 
.)٢( "مشایخه إال صحیح حدیثهم

ـــــد روي مـــــن طـــــرق  ـــــأن الحـــــدیث ق ـــــول أیضـــــًا ب ـــــى هـــــذا الق ـــــرد عل ویمكـــــن ال
، )٣( أخـــــرى لـــــیس فیهـــــا ســـــماك ، منهـــــا مـــــا أخرجـــــه أحمـــــد مـــــن أكثـــــر مـــــن طریـــــق

.)٤( والنسائي
والـــــذي ، أكبـــــر علمـــــي : " عمـــــرو بـــــن دینـــــار قـــــال مـــــا صـــــّح عـــــن ـ ٢

ـــالي  ـــى ب ـ رضـــي اهللا عنـــه أن ابـــن عبـــاس : أن أبـــا الشـــعثاء أخبرنـــي : یخطـــر عل
ـــ: ، قـــالـــ  ٥( "میمونـــةوضـــوءِ بفضـــلِ یغتســـلُ ـ صـــّلى اهللا علیـــه وســـلم ــــ النبـــيُّ انَ َك

(.
:وجه الداللة

. مرأة الوضوء به، فجاز للرجل كفضل الرجلأنه ماء طهور جاز لل
؛ مــــــع كونــــــه فــــــي صــــــحیح مســــــلم اعتــــــرض أن الحــــــدیث :"قــــــال الشــــــوكاني

.١/٢١٣: المحلى ) ١( 
.١/٣٠٠: َفْتح الَباري ) ٢( 
 )٣ ( ، َباِنّي ـد بـن حنبـل الشَّـْی َم ل، ألبـي عبـداهللا َأحْ َب ْن د بن َح َم َند َأحْ ْس ، مؤسسـة )هــ ٢٤١ت ( ُم

، )٢٥٢٤٧( ، رقم ٦/١٥٧، )٢٥٠٢٢( ، رقم ٦/١٢٩: مصر، بال تاریخ قرطبة،
) .٤١١( ، رقم ١/٢٠١: سنن النسائي الكبرى ) ٤( 
ــِلم) ٥(  سْ ح ُم ْی ــِح ســابوري، .صَ ــْیري النَّْی ــاج الُقَش ، )هـــ ٢٦١ت ( ألبــي الحســین مســلم بــن الحجَّ

ــــاء التُــــرَ : تحقیــــق  َی ــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، دار ِإحْ مَّ َح ت، بــــال تــــاریخُم وْ ــــرُ ْی ، َب ِبــــّي : اث الَعرَ
) .٣٢٣( ، رقم ١/٢٥٧
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.)١( "أعله قوملكن الحدیث 
فصــــــــح أن " : والــــــــذي أعلــــــــه هــــــــو ابــــــــن حــــــــزم  ، إذ قــــــــال عــــــــن الحــــــــدیث 

.)٢( "عمرو بن دینار شك فیه ولم یقطع بإسناده 
اإلمـــــام مســـــلم ، قـــــد صـــــحح ویمكـــــن الـــــرد علیـــــه أن الحـــــدیث صـــــّح عنـــــد

.)٣( "سند صحیح : " الدارقطني هذا السند بقوله 
.)٤( وذكر الحافظ المزي أن البخاري ذكر الحدیث أیضاً 
هــــذان ثــــم لــــو صــــحّ : " واعتــــرض ابــــن حــــزام أیضــــًا علــــى الحــــدیثین بقولــــه 

ألن حكمهمــــــا هــــــو ، ولــــــم یكــــــن فیهمــــــا مغمــــــز لمــــــا كانــــــت فیهمــــــا حجــــــة، الخبــــــران 
عــن أن یتوضــأ الرجــل ـ صــلى اهللا علیــه وســلم ـ قبــل نهــي رســول اهللا الــذي كــان 

فـــــنحن علـــــى یقـــــین ، بـــــال شـــــك فـــــي هـــــذا ، أو أن یغتســـــل بفضـــــل طهـــــور المـــــرأة ، 
بــالنهي ـ علیــه الســالم ـ حــین نطــق ، مــن أن حكــم هــذین الخبــرین منســوخ قطعــاً 

فــــــإذ ذلـــــك كـــــذلك فــــــال یحـــــل األخـــــذ بالمنســــــوخ ، ال مریــــــة فـــــي هـــــذا ، عمـــــا فیهمـــــا 
والناســـــخ قـــــد بطـــــل ، ومـــــن ادعـــــى أن المنســـــوخ قـــــد عـــــاد حكمـــــه ، تـــــرك الناســـــخ و 

ومـــــن المحـــــال الممتنـــــع أن یكـــــون ذلـــــك ، فقـــــد أبطـــــل وادعـــــى غیـــــر الحـــــق ، رســـــمه 

ـد ) ١(  مَّ َح ـد بـن علـي بـن ُم مَّ َح ْیث سّید األخیـار، لُم اِد نتَقى األخبار من َأَح رْح ُم َطار َش ل اَألوْ نْی
اني،  َك ت، ط)هـ ١٢٥٠ت(الشَّوْ وْ رُ .١/٢٦: م ١٩٧٣، ١، مكتبة دار الجیل، َبْی

. ١/٢١٣: المحلى ) ٢( 
ادي، ) ٣(  ـــَد ُقْطِنّي الَبْغ ـــر الـــدَّارَ َم ـــن علـــي بـــن ُع َس ، ألبـــي اْلَح ُقْطِنّي ـــَنن الـــدَّارَ ، )هــــ ٣٨٥ت ( ُس

ح  ْی ـــِح ت، : تصَ وْ ـــرُ َفـــة، َبْی رِ ْع ني، دار الَم ـــَد هــــ ـ ١٣٨٦الســـید عبـــداهللا هاشـــم الیمـــاني الَم
) .٥( ، رقم ١/٥٣: م ١٩٦٦

بشــار عــواد : ، تحقیــق )هـــ ٧٤٢ت ( المــزي، تحفــة األشــراف، لیوســف بــن عبــدالرحمن ) ٤( 
ـــــــروت، ط ، رقـــــــم ٤/١٩٧: هــــــــ ١،١٤٢٠معـــــــروف، دار الغـــــــرب اإلســـــــالمي، بی

 )٥٣٨٠. (
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)١( "وهـــــو المفتـــــرض علیـــــه البیـــــان ، -صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم-وال یبینـــــه رســـــول اهللا

 .
ولــــم ویمكــــن اإلجابــــة عــــن هــــذا أن دعــــوى النســــخ هــــذه لــــم یقــــل بهــــا أحــــد ،

ـــم  ـــى یقـــین مـــن أنهـــا نســـخت ، ول ـــیًال علیهـــا ســـوى ظنـــه ، وأنـــه عل یقـــدم ابـــن حـــزم دل
ن هــــذین الحــــدیثان إن كــــان فیهمــــا مغمــــز ، فاألحادیــــث التــــي  ٕ یبــــین هــــذا الیقــــین ، وا
اســـــتدل بهـــــا أصـــــحاب القـــــول األول ال تخلـــــو مـــــن مغمـــــز أیضـــــًا ، كمـــــا أنهـــــا قابلـــــة 

ـــــي معـــــرض  ـــــن حـــــزم ، وف ـــــه اب ـــــر مـــــا اســـــتدل ب ـــــث للتأویـــــل بغی ـــــین أحادی التـــــرجیح ب
الفــــریقین یظهـــــر رجحــــان أحادیـــــث الفریــــق الثـــــاني ، وكــــذلك یمكـــــن الــــرد علـــــى ابـــــن 

.حزم أن دعوى النسخ قد تكون معكوسة 
ــــَد اللَّـــــِه ـ ٣ ْب ٍع َأنَّ َع ـــــاِف ـــــنْ َن ُقـــــوُل ـ رضـــــي اهللا عنــــه ـ َع ـــــانَ َی : َك

ــــاَل (( ــــي زَ ، إنَّ الرَِّج ــــُئونَ ِف ضَّ ــــاُنوا َیَتوَ ــــاَء َك ــــولِ اللَّـــــِه وَالنَِّس ُس ــــنِ رَ ــــلَّى اللَّـــــُه ـ َم صَ
لََّم  َس ِه وَ َلْی ا ـ َع یًع ِم .)٢( ))َج
:وجه الداللة

دّل الحـــــــدیث علـــــــى جـــــــواز توضـــــــوء الرجـــــــال والنســـــــاء معـــــــًا ، واشـــــــتراكهما 
( فــــي المــــاء بــــدلیل قولــــه جمیعــــًا ، وهــــو مخــــتصٌ بالمحــــارم بعــــد نــــزول آیــــة الحجــــاب

٣(.
ـــنْ ـ ٤ ـــَبیَّةَ ُأمِّ َع ِ ، َهِنیَّـــةِ اْلجُ صُ َتَلَفـــتْ (( : َقاَلـــت ىاخْ ـــِد ـــدُ َی َی ـــولِ وَ ُس اللَّـــهِ رَ

. ١/٢١٣: المحلى ) ١( 
ــد التمیمــي ) ٢(  َم ــانَ بــن َأحْ بَّ ــد بــن ِح مَّ َح ــانَ بترتیــب ابــن بلبــان، ألبــي حــاتم ُم بَّ ــن ِح ح اْب ْی ــِح صَ

ت، ط: ، تحقیــق)هـــ ٣٥٤ت ( البســتي،   وْ ــرُ ــاَلة، َبْی ، ٢شــعیب األرنــاؤوط، مؤسســة الرَِس
) .١٢٦٥( ، رقم ٤/٧٦: م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤

.٣٥ـ ١/٣٤: نیل األوطار : ینظر ) ٣( 
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دٍ ِإَناءٍ يفِ ـوسلمعلیهاهللاصلىـ  .)١( ))اْلوُضُوءِ يفِ وَاِح
ــــم علــــى الرخصــــة للرجــــل مــــن " : ابــــن حجــــر ل اقـــــ ٥ وأكثــــر أهــــل العل

)٢( "فضل طهور المرأة واإلخبار بذلك أصحّ 

:القول الثالث 
.مكروهالمرأةماءبفضلضؤالتو إن

ـــــــه ذهـــــــب لی ٕ ـــــــي قـــــــول لهـــــــموا ـــــــة ف ـــــــي قـــــــول)٣( الحنفی ، )٤( ، والشـــــــافعیة ف
.)٥( روایةفيوأحمد

.الواقع في المسألة وقد راعى أصحاب هذا القول الخالف
:الترجیح

ــــــوال الســــــابقة ومناقشــــــتها یظهــــــر رجحــــــان القــــــول الثــــــاني  مــــــن مجمــــــل األق
.مبرر لمنع استعمال هذا الماء لقوة أدلته ، وألنه ال یوجد 

، )٧٨( ، رقــــم ١/٢٠: ، وســــنن أبــــي داود )٢٧١١٢( ، رقــــم ٦/٣٦٧: مســــند أحمــــد ) ١( 
مَّد بن َیزَ و  َح ْه ألبي عبداهللا ُم اَج نُ َم ویني، ُسَنن اْب د الَقزْ ـد : ، تحقیـق )هــ ٢٧٥ت ( ْی مَّ َح ُم

ت، بال تاریخ  وْ رُ ٣٨٢( ، رقم ١/١٣٥: فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر، َبْی
ِبْیر) م الَك َج ْع فَـْتح الَبـاري ، وصحح ابـن حجـر إسـناده، )٥٩٦( ، رقم ٢٤/٢٣٥: ، واْلُم

 :١/٣٠٠.
.١/٣٠٠: َفْتح الَباري ) ٢( 
.٩٠–٨٩/ ١: الدر المختار : ینظر ) ٣( 
، ومغنــي ٧٧/ ١: تحفــة المحتــاج ، و ٢/٢٢٢: ، والمجمــوع ١/٣١: المهــذب : ینظــر ) ٤( 

.٦٢، ١/٥٩: المحتاج 
١٠٠/ ١، وكشــــاف القنــــاع ١٦٣/ ١، واإلنصــــاف ١/٨١: شــــرح الزركشــــي : ینظــــر ) ٥( 

١٠٣.
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المسألة الثانیة
قطع الحمار للصالة

ـــــدي المصـــــلي ، أیقطـــــع  ـــــین ی ـــــي حكـــــم مـــــرور الحمـــــار ب ـــــف الفقهـــــاء ف اختل
:الصالة أم ال ؟ على ثالثة أقوال 

:القول األول
وهـــو قـــول الحكـــم الغفـــاري ـ رضـــي اهللا عنـــه ـ أن مـــرور الحمـــار یقطـــع 

. )١( الصالة ، نقله عنه ابن حزم
.)٢( وروي عن عكرمة

ویقطـــــع صـــــالة المصـــــلي كـــــون : والیـــــه ذهـــــب الظاهریـــــة ، قـــــال ابـــــن حـــــزم 
.)٣( میتاً أوحیاً ،أو كبیراً صغیراً ،أو غیر مارماراً ،بین یدیهالحمار 

:بعدد من األحادیث منهاواستدلوا على ذلك
تِ ـ حـــدیث ١ ـــاِم ـــنِ الصَّ ـــِد اللَّـــِه ْب ْب ـــاَل ، َع ـــلَّى (( : َق و صَ ـــرٍ ْم ـــنُ َع ـــُم ْب َك اْلَح

ــــْترٌَة  ــــِه ُس ْی ــــْینَ َیَد َب ــــَفرٍ وَ ــــي َس َفــــارِيُّ ِبالنَّــــاسِ ِف ِغ اِبِه ، اْل ــــَح يْ َأصْ ــــَد ــــْینَ َی یــــرٌ َب ِم ــــرَّتْ َح َفَم
الةَ  ْم الصَّ اَد ِبِه .)٤( ))َفَأَع

.٤/١١: المحلى : ینظر ) ١( 
.٢٨٢/ ١: مصنف ابن أبي شیبة : ینظر )٢( 
. ٤/١١: المصدر نفسه : ینظر ) ٣( 
َعاني، ) ٤(  ـْن زَّاِق بن َهمَّام الصَّ رٍ عبد الرَّ نَّف، َألِبي َبْك صَ ج : ، تحقیـق )هــ ٢١١ت ( اْلُم ـرِْی َتخْ

ت، ط: وتعلیــــق  وْ ــــرُ ْی ، َب : هـــــ ١٤٠٣، ٢حبیــــب الــــرحمن األعظمــــي، المكتــــب اإلســــالمّي
: قـال الهیثمـي ) . ٣١٥١( ، رقـم ٣/٢٠٩: والمعجم الكبیـر )  ٢٣٢٠( ، رقم ٢/١٨
ــع اْلَفوَاِئــد " . رواه الطبرانــي، ورجالــه رجــال الصــحیح "  َب ْن وَاِئــِد وَم ــع الزَّ َم جْ لنــور الــدِّین . َم

َثمـي،  ـرٍ الَهْی تَـا)هــ ٨٠٧ت ( علي بن َأِبي َبْك ار الِك ت، وَد وْ ـرُ ب ، دار الریـان للتـراث، َبْی
، القاهرة، ط ِبّي . ٩/٤١٠: هـ١٤٠٧، ١الَعرَ
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ــرََة ـ حــدیث ٢ ْی ــاَل ـ رضــي اهللا عنــه ـ َأِبــي ُهرَ ــوُل اللَّــِه (( : َق ُس ــاَل رَ ـ َق
ـــلَّى ا ـــلََّم صَ َس ـــِه وَ َلْی َْأُة : ـ للَّـــُه َع ـــر َم ـــالَة اْل ـــارُ ، َیْقَطـــُع الصَّ َم ـــَك ، وَاْلِح ِل ـــي َذ َیِق ـــبُ وَ ْل وَاْلَك

لِ  رَِة الرَّحْ ؤَخِّ ْثُل ُم .)١( ))ِم
ـــنحـــدیثـ ٣ بَّـــاسٍ اْب ـــيَ ــــَع ُهمـــااهللاُ رَضِ ْن ـــولَ عـــنــــَع ُس ـــلَّىــــاللَّـــهِ رَ صَ

ــــهِ اهللاُ  َلْی ــــلَّمَع َس ــــوَ ــــىأحــــُدكمصــــلىإذا((: ـ ِ إل ــــْترَةٍ غیــــر : صــــالَتهیقطــــعُ فإنــــه،ُس
 ُ ُ ،الحمـــــار واإذاعنـــــهویجـــــزئ،والمـــــرأةُ ،والمجوســـــىُّ ،والیهـــــودىُّ ،والخنزیـــــر ـــــرُّ َم

ٍ قذفةٍ علىیدیهبین ر جْ .)٢( ))بَح
:وجه الداللة

بینـــــت األحادیـــــث الشـــــریفة أن مـــــرور الحمـــــار بـــــین یـــــدي المصـــــلي یقطـــــع 
.)٣( كن هناك سترة بین المصلي وبینهالصالة ما لم ت

ــــــىالنــــــوويورد الشــــــافعيبــــــهأجــــــاببمــــــاالصــــــحیحةاألحادیــــــثهــــــذهعل
عـــــنالقطـــــعبـــــالقطعالمـــــرادبـــــأن: والمحـــــدثینالفقهـــــاءمـــــنوالمحققـــــونوالخطـــــابي

.)٤( الصالةتفسدأنهاالإلیها،وااللتفاتبهاللشغلوالذكر،الخشوع
:القول الثاني
.صالته یقطعالالمصليیديمار بینالحمرورإن

ــــيعائشــــة ، وعلــــيعــــنمــــرويوهــــو ــــن، وأب رضــــي اهللا عــــنهم -كعــــبب
وهـــــووالثـــــوريالســـــلماني، وعبیـــــدة، والشـــــعبيمحمـــــدبـــــن، والقاســـــم، وعـــــروة-

) .٥١١( ، رقم ١/٣٦٥: صحیح مسلم ) ١( 
فــي نفســي مــن هــذا الحــدیث شــيء، : " وقــال ) ٧٠٤( ، رقــم ١/١٨٧: ســنن أبــي داود ) ٢( 

) .٣٣٠٢، ٣٣٠١( ، رقم ٢/٢٧٥: وسنن البیهقي الكبرى " . وفیه نكارة 
. ٤/١١: المحلى ) ٣( 
.٣/٢١٧: المجموع ) ٤( 
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)١( ـ رضي اهللا عنهم ـعباسوابنعمرابنعنروایة

ــــــــة لیــــــــه ذهــــــــب الحنفی ٕ ــــــــة)٢( وا ــــــــة )٤( فعیة، والشــــــــا)٣( ، والمالكی ، والحنابل
.)٥( یقطع الصالة الكلب األسود: إال أن الحنابلة قالوا 

:لهموالحجة
َ ،ـــــــعنهــــــااهللارضــــــيـــــــعائشــــــةحــــــدیث ـــــــ١ ــــــر ِك ُذ َهاوَ ــــــَد ْن ــــــاعِ َیْقَطــــــعُ َم
ــــــــَالةَ  ــــــــبُ الصَّ ْل َك ُ اْل ــــــــار َم َْأةُ وَاْلِح ــــــــر َم ــــــــتْ .وَاْل ــــــــةُ َفَقاَل اِئَش وَناَقــــــــدْ : َع ــــــــبَّْهُتُم ــــــــالْ َش ِ ِب یر ِم َح
 ِ ــــَالب ِك ــــتُ َلَقــــدْ وَاللَّــــهِ ،وَاْل ــــولَ رََأْی ُس ــــلِّىـوســــلمعلیــــهاهللاصــــلىـــــ اللَّــــهِ رَ ِٕنِّــــىُیصَ وَا

د ، و ٢٨٠/ ١: مصـــنف ابـــن أبـــي شـــیبة : ینظـــر ) ١(  اوُ ـــي َد ـــَنن َأِب ـــرْح ُس ـــَنن َش ـــاِلم الُس َع . َم
طَّـابي،  ـِتي الَخ یم الُبْس ـرَاِه مَّد بـن إْب َح د بن ُم ْم ـَنن َأبِـي )هــ ٣٨٨ت ( لمَح ، طبـع بهـامش ُس

ــَتاني،  ْس ــلیمان ابــن األشــعث السِِّج د ُس اوُ ــص، ، حِ ١ط) هـــ ٢٧٥ت ( َد / ١: م١٩٦٩ْم
يّ ، و ١٨٩ ِذ وَ َفَة اَألحْ .٢٧٦/ ١: ُتحْ

ـَالمة بـن عبـد الملـك بـن : ینظر ) ٢(  ـد بـن َس مَّ َح ـد بـن ُم َم َعاِني اآلثَار، ألبـي جعفـر َأحْ رْح َم َش
 ، َنِفّي اوِّي اْلَح دي الطََّح ـد سـید جـاد : ، الجـزء األول تحقیـق )هــ ٣٢١ت ( سلمة اَألزْ مَّ َح ُم

، دار ال ت، الحــّق وْ ــرُ ــزِ ، و٤٥٩/ ١: هـــ١٣٩٩كتــب العلمیــة َبْی ْن ــرْح َك َقــاِئِق َش ِیــین اْلَح َتْب
 ، ـّي َنِف َلعي اْلَح ْی ن الزَّ َج حْ ر الدِّین عثمان بن علي بن ِم ر َفخْ َم ، ألبي ُع ٧٤٣ت ( الدََّقاِئِق

ت، بال تاریخ)هـ  وْ رُ رَِفة للطباعة والنشر، َبْی ْع .١٦/ ٢: ، دار الَم
ادي القاضـي، : ینظر ) ٣(  ـَد َلى مسائل الخالف، لعبدالوهاب علـي المـالكي الَبْغ ( اإلشراف َع

ـــــة ١/٩٢: مطبعـــــة اإلدارة، تـــــونس، بـــــال تـــــاریخ ) هــــــ ٤٣٢ت  ـــــد ونهای جتِه ـــــة الُم اَی ، وِبَد
ـد بـن  مَّ َح ـد بـن رشـد القرطبـي بـن اإلمـام ُم مَّ َح ـد بـن ُم َم مَّد بن َأحْ َح المقتصد، ألبي الولید ُم

ــ ْش ــد بــن رُ َم فیــد َأحْ ــد الَح ْش ُطبــي الملقــب بــابن رُ ، دار الفكــر للطباعــة )هـــ ٥٩٥ت ( د الُقرْ
ت، بــال تــاریخ وْ ــرُ طَّــأ اإلمــام ، و ١٧٤ـ ١٧٣/ ١: والنشــر، َبْی وَ َلــى ُم ــاِنّي َع َق ْ ر ــرْح الزَّ َش

ـــــس،  ـــــك بـــــن َأَن ، )هــــــ ١٧٩ت ( ماِل قَـــــاِنّي ْ ر ـــــف الزَّ ـــــن عبـــــد البـــــاقي بـــــن یوُس ـــــد ب مَّ َح ، لُم
ت، ط، دار)هـ ١١٢٢ت (  وْ رُ ٣١٦/ ١: هـ١٤١١، ١الكتب العلمیة، َبْی

.٣/٢١٧: المجموع : ینظر ) ٤( 
.١٨٢/ ٢: المغني : ینظر ) ٥( 
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ــــى َل ِ َع ــــرِیر ــــهُ السَّ َن ْی ــــْینَ َب َب ــــةِ وَ َل ْب ِق َعةً اْل ــــَطِج ضْ ــــُدو، ُم ــــىَفَتْب ــــةُ ِل اَج رَهُ اْلَح ــــَأْك ــــسَ َأنْ َف ِل َأجْ
ىَ  ُسولَ َفُأوِذ لُّ -وسلمهعلیاهللاصلى-اللَّهِ رَ َس نْ َفَأْن دِ ِم ْن هِ عِ َلْی .)١())رِجْ

َلــــى ((: قــــالـــــعنــــهاهللارضــــيـــــعبــــاسحــــدیث ابــــنـــــ٢ ــــا َع ًب ــــت رَاِك ْل َب َأْق
ــــلِّي  ـــلََّم ُیصَ َس ـــِه وَ َلْی ـــلَّى اللَّـــُه َع ـــوُل اللَّـــِه صَ ُس رَ َم وَ ـــِتالَ حْ ـــاَهزْت االِ ِئـــٍذ َقـــْد َن َم ـــا َیوْ َأتَـــانٍ وََأَن

ـــــــى  ًن ـــــــاسِ ِبِم ـــــــ، ِبالنَّ ـــــــفِّ َفَم يْ الصَّ ـــــــَد ـــــــْینَ َی تُ َب رْ ـــــــُع ، رَ َت ْ ـــــــانَ َتر ََت ْ ـــــــْلتُ األ َس ْ ـــــــتُ َفَأر ْل َفَنزَ
َلتْ ِفي الصَّفِّ  َخ َد دٌ ، وَ َليَّ َأَح ِلَك َع رْ َذ ِك َلْم ُیْن .)٢( ))َف

ـــــــلِ حـــــــدیثـ ٣ ـــــــنِ اْلَفضْ ـــــــاسِ ْب بَّ ـــــــاْلَع ـــــــيَ ـ ـــــــااهللاُ رَضِ ُهَم ْن ـــــــَع ـــــــالَ ـ : َق
 )) َ ــــولُ زَار ُس ــــاهللاِ رَ ــــلَّىـ ــــهِ اهللاُ صَ َلْی ــــلَّمَ َع َس ــــوَ ــــاـ بَّاًس ــــي،َع ــــةٍ ِف َی ــــاَباِد ــــا،َلَن َلَن ــــةٌ وَ َب َلْی ُك

ـــــارَةٌ  َم ـــــىوَِح َْع ـــــلَّى،َتر ـــــالنَِّبـــــيُّ َفصَ ـــــلَّىـ ـــــهِ اهللاُ صَ َلْی ـــــلَّمَ َع َس ـــــوَ َ ـ ـــــر ـــــا،اْلَعصْ ـــــْینَ وَُهَم َب
ــــهِ  ْی َلــــمْ َیَد ـــــرَاَف َج ْ َلــــمْ ،ُیز رَاوَ ــــ: (( روایـــــةوفــــي)) . ُیـــــؤَخَّ ـــــولُ اَأَتاَن ُس ـــــلَّىـــــاهللاِ رَ اهللاُ صَ
ـــــهِ  َلْی ـــــلَّمَ َع َس ـــــوَ ـــــنُ ،ـ َنحْ ـــــيوَ ـــــةٍ ِف َی ـــــاَباِد ـــــهُ ،َلَن َع َم ـــــاسٌ وَ بَّ ـــــلَّى،َع ـــــيَفصَ رَاءَ ِف ـــــحْ ،صَ
ـــْینَ َلـــْیسَ  ـــهِ َب ْی ـــْترَةٌ َیَد ـــارَةٌ ،ُس َم ـــاوَِح ـــةٌ َلَن َب ْل َك َبثَـــانِ وَ ـــْینَ َتْع ـــهِ َب ْی ـــا،َیَد ـــاَلىَفَم ِلـــكَ َب ( ))َذ

٣(.
ـــيَ ـــــإمامـــةأبـــيدیثحـــــــ٤ ـــهاهللاُ رَضِ ْن صــــلىــــاهللارســـولقـــال: قــــالــــَع

، ١/٣٦٦: ، وصـــحیح مســـلم )٤٨٩( ، رقـــم ١/١٩٢: متفـــق علیـــه، صـــحیح البخـــاري ) ١( 
.واللفظ له ) ٥١٢( رقم 

: ( ، رقـم ٣٦١: /وصحیح مسـلم ) ٧٦: ( ، رقم ١/٤١: متفق علیه، صحیح البخاري) ٢( 
٥٠٤(

، و مسند أبـي یعلـى، ألبـي یعلـى أحمـد )١٧٩٧( ، رقم ١/٢١١: مسند أحمد بن حنبل ) ٣( 
حسین سلیم أسد، دار : ، تحقیق )هـ ٣٠٧ت ( بن علي بن المثنى الموصلي التمیمي، 

ـــــــــم ١٢/٩٥: م ١٩٨٤هــــــــــ ـ ١٤٠٤، ١المـــــــــأمون للتـــــــــراث، دمشـــــــــق، ط : ، رق
. والحــدیث فیــه مقــال ) . ٣٣٢٣( ، رقــم ٢٧٨/ ٢: وســنن البیهقــي الكبــرى ، )٦٧٢٦(

.٢/٢٥٧: تحفة األحوذي : ینظر 
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َالةَ َیْقَطعُ الَ : (( ـوسلمعلیهاهللا ءٌ الصَّ يْ .)١( ))َش
ــــيَّ حــــدیثـ ٥ ِل ــــنَ َع ٍ َأِبــــيْب ــــب ــــَطاِل ــــيَ ـ ــــهاهللاُ رَضِ ْن ــــَع َیْقَطــــعُ ال: َقــــالَ ـ

ـــــالةَ  ءٌ الصَّ ـــــيْ ـــــاَش مَّ ـــــرُّ ِم ُم ـــــْینَ َی يْ َب ـــــَد ـــــلِّيالْ َی صَ ـــــنعـــــنأیضـــــاً وروي. ُم َ اْب ـــــر َم ــــــُع
يَ  ُهمااهللاُ رَضِ ْن .)٢( ـَع
ه جْ :الدَّالَلةِ وَ

أمبســـــترةأكانـــــتســـــواءالصـــــالةیقطـــــعالشـــــيءأناألحادیـــــثهـــــذهبینـــــت
.بدونها

:الترجیح
الــذي یبــدو راجحــًا ـ واهللا أعلــم ـ هــو قــول جمهــور الفقهــاء مــن أن مــرور 

ــــواردة فــــي هــــذا الصــــدد إمــــا منســــوخة الحمــــار ال یقطــــع الصــــالة ، ــــث ال وأن األحادی
بــــدلیل إنكــــار أم المــــؤمنین ـ رضــــي اهللا عنهــــا ـ لهــــا ، أو أنهــــا محمولــــة علــــى 

.الخشوع 

رواه الطبرانــــي فــــي : " قــــال الهیثمــــي ) . ٧٦٨٨: ( ، رقــــم ٨/١٦٥: المعجــــم الكبیــــر ) ١( 
سناده حسن  ٕ . ٨/١٦٥: مجمع الزوائد : ینظر " . الكبیر، وا

طَّــــــأ ) ٢(  وَ ، ألبــــــي عبــــــداهللا مالــــــك بــــــن أنــــــس األصــــــبحي، )یــــــى بــــــن یحیــــــى روایــــــة یح( الُم
، مصـر، بـال : ، تحقیق )هـ ١٧٩ت (  ِبّي َیاء الُترَاث الَعرَ مَّد فؤاد عبد الباقي، دار ِإحْ َح ُم

.)٣٦٩( و) ٣٦٨: ( ، رقم ١/١٥٦:تاریخ 



٢٧

أحمد كریم محمد العزاوي.د
ةــالحكم الغفاري وآراؤه الفقهی

المسألة الثالثة
أكل لحوم الحمر األهلیة

:اختلف الفقهاء في حكم أكل لحوم الحمر األهلیة على قولین 
:القول األول

.لیة حرمة أكل لحوم الحمر األه
.وهو قول الحكم الغفاري ـ رضي اهللا عنه ـ 

ـــارٍ َقـــاَل فقـــد روى  یَن ـــنِ ِد و ْب ـــرِ ْم ـــنْ َع ـــَة َع َن ْی َی ـــنُ ُع ـــْفَیانُ ْب ـــنِ : ُس ـــاِبرِ ْب ـــت ِلَج ُقْل
ــٍد  ْی ــونَ َأنَّ النَِّبــيَّ : زَ ُم ــلََّم ـ إنَّهُــْم َیزُْع َس ــِه وَ َلْی ــلَّى اللَّــُه َع ــرِ ـ صَ ُم ــومِ اْلُح ــنْ ُلُح َنَهــى َع
ـــنْ النَِّبــــيِّ : َقـــاَل ، ِلیَّـــِة اَألهْ  َنا َع ــــَد ْن َفـــارِيُّ عِ ِغ و اْل ـــرٍ ْم ــــنُ َع ـــُم ْب َك ِلــــَك اْلَح ـــانَ َیقُـــوُل َذ َقــــْد َك

ــ  ــلََّم ـ َس ــِه وَ َلْی ــلَّى اللَّــُه َع ــرُ ، ـصَ ــَك اْلَبحْ ِل ــى َذ ــنْ َأَب َلِك بَّــاسٍ ـ وَ ــنَ َع اللَّــِه ْب َد ْب ِنــي َع ـ َیْع
َقـــرََأ  ـــا أُ : وَ یَم ـــُد ِف ـــلْ ال َأِج ـــهُ ُق ُم مٍ َیْطَع َلـــى َطـــاعِ ـــا َع ًم رَّ َح ـــَي إَلـــيَّ ُم ـــةُ )١( وِح ٢( اآلَی

(.
لیـــــه ذهـــــب جمهـــــور الفقهـــــاء مـــــن الحنفیـــــة وقـــــالوا  ٕ كراهـــــةإنهـــــا مكروهـــــة : وا

ــــــــــىأبقــــــــــيســــــــــواءالمنــــــــــعتحریمیة،وهــــــــــذا یقتضــــــــــي . )٣( تــــــــــوحشأمأهلیتــــــــــهعل

.١٤٥من اآلیة : سورة األنعام ) ١( 
یحَ ) ٢(  ــِح َلــى الصَّ رَك َع ــَتْد ْس نِ اْلُم هــذا حــدیث صــحیح : ، وقــال )٣٢٣٦( ، رقــم ٢/٣٤٧: ْی

.على شرط الشیخین ولم یخرجاه بهذه السیاقة 
ــد : ینظــر ) ٣(  َم ــدِّین بــن مســعود َأحْ ــرٍ عــالء ال ــرَاِئع، َألبِــي َبْك ــي ترتیــب الشَّ ــَناِئع ِف اِئع الصَّ ــَد َب

اني أو الكاشـاني، اَس ـ)هــ ٥٨٧ت (الَك ، َبْی بِـّي تَـاب الَعرَ ت، ط، دار الِك وْ ٥: م١٩٨٢، ٢رُ
ـد بـن عبـد الواحـد السیواسـي المعـروف بـابن ، و ٣٧/  مَّ َح ، لكمال الدِّین ُم یرِ رْح َفْتح اْلَقِد َش

ت، بال تاریخ)هـ ٨٦١ت ( الهمام،  وْ رُ .٢/١٧٣: ، دار الفكر للطباعة والنشر، َبْی
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ي القــــــــول الــــــــراجح ، والمالكیــــــــة فــــــــ)٣( ، والظاهریــــــــة)٢( ، والحنابلــــــــة)١(والشــــــــافعیة
.)٤( عندهم

:بعدد من األحادیث منها واستدلوا على ذلك
ــــ رضــــيمالــــكبــــنأنــــسحــــدیثـ ١ ــــ عنــــهاهللاـ ــــولَأنَّ (( : ـ ُس ــــ اللَّــــهِ رَ ـ

ـــــلَّى ـــــهُ صَ ـــــهِ اللَّ َلْی ـــــلَّمَ َع َس َ وَ ـــــر ـــــ َأَم ـــــاـ ًی َناِد ىُم ـــــاَد ـــــهَ ِإنَّ : َفَن ـــــوَلهُ اللَّ ُس رَ ـــــاِنُكمْ وَ َهَی ْن ـــــنْ َی َع
ــــومِ  ِ ُلُح ــــر ُم ــــةِ اْلُح ِلیَّ ْه ــــااْألَ◌ ــــسٌ ، َفِإنََّه ِ ،رِجْ ــــت َئ ِف ُ َفُأْك ــــُدور ُق ــــااْل ِٕنََّه ُ ، وَا ــــور مِ َلَتُف ــــاللَّحْ ))ِب

 )٥(.
ــــولَأنَّ : (( ـــــ رضــــي اهللا عنهمــــا ـ اهللاعبــــدبــــنجــــابرـ حــــدیث٢ ُس رَ

ــــلَّىاللَّــــهِ  ــــهِ اللَّــــهُ ـــــ صَ َلْی ــــلَّمَ َع َس مَ ـــــ َنَهــــىوَ ــــوْ َ َی ــــر َب ْی ــــنْ َخ ــــَع ِ ومِ ُلُح ــــر ْم ِلیَّــــةِ اْلُح ْه ،اْألَ◌
نَ  ومِ ِفيوََأِذ ل ُلُح ْی .)٦( ))اْلَخ

هَـاج، لشـمس الـدِّین مُ نهایـة المحتـاج : ینظر ) ١(  ْن ـرْح اْلِم ـد بـن َأبِـي العبـاس شـهاب إلـى َش مَّ َح
ّي الصـغیر،  ري األنصاري الشـهیر بالشَّـاِفِع صِ لي المتوفى الَم ْم د بن حمزة الرَّ َم ( الدِّین َأحْ

/ ٨: م١٩٣٨، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأوالده، مصـر، )هـ ١٠٠٤ت 
١٤٤.

وفَّق ا، و ٦٦-٦٥/ ١١: المغني : ینظر ) ٢(  ْقِنع، لُم ـد الُم َم ـد بـن َأحْ َم لدِّین عبـداهللا بـن َأحْ
سـي، ْقِد َة الَم اَم مَّد بن ُقَد َح ت، )هــ ٦٢٠ت(بن ُم وْ ـرُ ، َبْی بِـّي تَـاب الَعرَ ٣: م١٩٧٢، دار الِك

 /٥٢٥.
.٤٠٦/ ٧المحلى : ینظر ) ٣( 
، ألبــي ا: ینظــر ) ٤(  وَاِنــّي رَ ــد اْلَقْی ْی ــاَلة َأِبــي زَ ــة الطَّاِلــب الربــاني لرَِس َفاَی ــن المــالكي، ِك َس ت ( ْلَح

ت، : ، تحقیق )هـ ٩٣٩ وْ ـرُ مَّد البقـاعي، دار الفكـر للطباعـة والنشـر، َبْی َح یوسف الشیخ ُم
.١١٧/ ٢: حاشیة الدسوقي ، و ٢/٥٢٢: هـ ١٤١٢، ١ط

) . ٣٩٦٣( ، رقم ٤/١٥٣٩: صحیح البخاري ) ٥( 
) .  ١٩٤١( ، رقم ٣/١٥١٤: صحیح مسلم ) ٦( 



٢٩

أحمد كریم محمد العزاوي.د
ةــالحكم الغفاري وآراؤه الفقهی

:وجه الداللة
.الحدیثان الشریفان ظاهران في تحریم أكل لحوم الحمر األهلیة 

ــــ صـــلىالنبـــيعـــناألهلیـــةالحمـــرتحـــریمنقـــلأنـــهحـــزمابـــنـ ذكـــر٣
ـــــ مـــــنوســـــلمعلیـــــهاهللا نقـــــلفهـــــوالشـــــمسكبأســـــانیدالصـــــحابةمـــــنتســـــعةطریـــــقـ

إن: قــــالأحمــــداإلمــــامإن": قدامــــةابــــننقــــلوقــــد. )١( أحــــدًا خالفــــهیســــعالتــــواتر
ــــــ صــــــلىالنبــــــيأصــــــحابمــــــنعشــــــرخمســــــة ــــــ كرهــــــواوســــــلمعلیــــــهاهللاـ الحمــــــرـ

ــــة  الیــــومالمســــلمینعلمــــاءبــــینخــــالفال": قــــالالبــــرعبــــدابــــنوأن،)٢( "األهلی
.)٣( "تحریمهافي

:القول الثاني
.التنزیهیةالكراهةمعلیؤك

لیه ذهب المالكیة في القول المشهور عندهم ٕ .)٤( وا
واســـــــتدلوا بأدلــــــــة أصـــــــحاب القــــــــول األول، إال أّنهــــــــم حملـــــــوا النهــــــــي علــــــــى 

.  الكراهة التنزیهیة
:القول الثالث

.إباحة أكل لحوم الحمر األهلیة
لیــــه ذهــــب ابــــن ٕ ــــ رضــــي اهللا عــــنهم ـ ، وعكرمــــةوعائشــــةعبــــاسوا وأبــــوـ

. ٤٠٨/ ٧: المحلى : ینظر ) ١( 
.١١/٦٥: المغني ) ٢( 
ـاِني واألسـانید ) ٣(  َع طَّـأ مـن الَم وَ ـي الُم د لمـا ِف ْی ِه ـر یوسـف بـن عبـداهللا بـن عبـد . الَتْم َم ألبـي ُع

ــر : ، تحقیــق )هـــ ٤٦٣ت(البــر النمــري،  ِبْی ــد عبــد الَك مَّ َح ــد العلــوي، وُم َم مصــطفى بــن َأحْ
. ١٠/١٢٣: هـ١٣٨٧إلسالمّیة، المغرب، البكر، وزارة عموم األوقاف والشؤون ا

. ١١٧/ ٢: حاشیة الدسوقي : ینظر ) ٤( 
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.المریسي وبشروائل
ــــه تعــــالى ــــا : واســــتدلوا بظــــاهر قول ًم رَّ َح ــــيَّ ُم ــــَي إَل ــــا ُأوِح یَم ــــُد ِف ــــلْ ال َأِج ُق

ـــهُ  ُم مٍ َیْطَع ـــاعِ ـــى َط َل ـــ رضـــي اهللا عنهماــــ وقـــالعبـــاسابـــن، تالهـــا)١( َع خـــالمـــا: ـ
.وهذا القول لم یأخذ به أحد من الفقهاء .)٢( حاللفهوهذا

:الترجیح
ــــدو هــــو ــــوي الــــذي یب ــــه النهــــي النب ــــه ولموافقت ــــوة أدلت رجحــــان القــــول األول لق

.

.١٤٥من اآلیة : سورة األنعام ) ١( 
) .٨٧٠٩( ، رقم ٤/٥٢١: المصنف لعبد الرزاق ) ٢( 
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المسألة الرابعة
الخضاب بالحناء وبالصفرة

ــــابُ  ِتضَ خْ الهـــــو : اِال َم ـــــِتْع ِ اْس ـــــاب ضَ ــــابُ . اْلِخ ضَ ـــــاُهـــــوَ : وَاْلِخ ُ َم یَّـــــر ِبـــــهِ ُیَغ
نُ  ـــــوْ ءِ َل ـــــيْ ـــــنْ الشَّ نَّـــــاءَ ِم وِهـــــاِح َنحْ ـــــَبه، یغیـــــر بـــــه ، وَ ضَّ یَّـــــر َلوْ : وَخ ، َأو َغ ـــــرٍَة ْم ـــــه بُح َن

، َأو غیرهما ْفرٍَة .)١( صُ
كــــــان الحكــــــم الغفــــــاري یــــــرى جــــــواز االختضــــــاب بالحنــــــاء والصــــــفرة ، فقــــــد 

ـــــتُ : (( روي عنـــــه قولـــــه  ْل َخ ـــــاَد ـــــيَأَن ـــــعٌ وََأِخ ـــــىرَاِف َل ِ َع یـــــر ِنینَ َأِم ِم ـــــؤْ ُم َ اْل ـــــر َم ـــــا،ُع وََأَن
ــــــوبٌ  ضُ خْ ــــــاءِ َم نَّ ــــــي،ِباْلِح ــــــوبٌ وََأِخ ضُ خْ ــــــْفرَةِ َم ــــــال،ِبالصُّ ُ َفَق ــــــر َم ا: ُع ــــــَذ ــــــابُ َه ضَ ِخ
َالمِ  ْس َقال. اْإلِ◌ يوَ ِخ ◌َ عٍ ِأل ا: رَاِف َذ ابُ َه ضَ انِ ِخ یَم .)٢( ))اْإلِ◌

)٤( الزعفرانبو، أ)٣( االختضاب بالورسوالخضاب بالصفرة هو 

وال خـــــــــــالف بـــــــــــین الفقهـــــــــــاء فـــــــــــي اســـــــــــتحباب الخضـــــــــــاب بالحنـــــــــــاء ، أو 
.)٥( بالصفرة

.١/٣٥٧) خضب ( مادة : لسان العرب : ینظر ) ١( 
ن بــن حبیــب، وثقــه ابــن معــین، وضــعفه أحمــد، وفیــه عبــد الــرحم، ٥/٦٧: مســند أحمــد ) ٢( 

.١٥٩/ ٥: مجمع الزوائد : ینظر . وبقیة رجاله رجال ثقات 
: بــوزن الفلــس نبــت أصــفر یكــون بــالیمن، تتخــذ منــه الُغمــرة للوجــه، تقــول منــه : الــوَرْس ) ٣( 

، وهـــو مـــن النـــوادر، و وَرَّسَ الثـــ رِسٌ ـــوْ ، وال یقـــال ُم رَسَ المكـــان فهـــو وَارِسٌ رِیســـا َأوْ وب َتوْ
ان الَعرَب : ینظر . صبغه بالورس  ُة : ِلَس اَد .٦/٢٥٤) ورس ( َم

وزعفـــرت . صــبغ معـــروف، وهــو مـــن الطیــب، یجمـــع علــى زَعـــافر وزَعــافِیر : الزعفــران ) ٤( 
َفــر بــالفتح اســم مفعــول : الثــوب  زَعْ َظــرُ . صــبغته بــالزعفران، فهــو ُم : لســان العــرب : ُیْن
.١/٢٥٣: والمصباح المنیر ٤/٣٢٤) زعفر ( مادة 

ـــــاج  ، و ٢٧١/ ٥: حاشـــــیة ابـــــن عابـــــدین : ینظـــــر ) ٥(  َت حْ ـــــَیة ، و٨/١٤٠: نهایـــــة اْلُم اشِ َح
ـــرْح مـــنهج الطـــالب  َلـــى َش رِمـــي َع ْی ـــَیة ) التجریـــد لنفـــع العبیـــد ( الُبَج اشِ ـــب، وهـــي َح ْی طِ للَخ

 ، ّي ــــاِفِع رِمــــي الشَّ ْی ــــر الُبَج َم ــــد بــــن ُع مَّ َح ــــلیمان بــــن ُم ، المكتبــــة )هـــــ ١٢٢١ت ( الشــــیخ ُس
.١/٦٧: ، والمغني ٤/٢٩١: اإلسالمّیة، دیار بكر ـ تركیا، بال تاریخ 
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امسةالمسألة الخ
توفیر األظفار في القتال 

مــــــن المعلــــــوم أن مــــــن ســــــنن الفطــــــرة قــــــصّ األظفــــــار، ولكــــــن جــــــاء الحــــــث 
.على توفیرها وعدم قصها في القتال؛ ألنها تعین علیه

.)١( )رضي اهللا عنه(وهذا ما ذهب إلیه الحكم الغفاري 
ـــــــــة ـــــــــه ذهـــــــــب فقهـــــــــاء الحنفی لی ٕ ـــــــــة)٢(وا ـــــــــالوا٣، والحنابل ـــــــــوفیر : ، فق ینبغـــــــــي ت

.)٤( ي أرض لعدو ، فأنه سالحاألظفار ف
:واستدلوا على ذلك

ـــا: ((ـ بحـــدیث الحكـــم الغفـــاري ـ رضـــي اهللا عنـــه ـ قـــال١ َن رَ ـــولَأَم ُس رَ
ــــلَّى(اللَّــــهِ  ــــهِ اللَّــــهُ صَ َلْی ــــلَّمَ َع َس ــــيَ َأالَّ ) وَ ِف َ ُنحْ ــــار ْظَف ــــياْألَ◌ ــــادِ ِف َه ــــِإنَّ ،اْلِج ــــوَّةَ َف ُق ــــياْل ِف

 ِ ْظَفار .)٥())اْألَ◌

ـــاص، :ینظـــر) ١(  صَّ ـــد بـــن علـــي الـــرَّازِي الَج َم ـــرٍ َأحْ ـــام اْلُقـــرْآن، َألِبـــي َبْك َك ، )هــــ ٣٧٠ت ( َأحْ
ــــرُ : تحقیــــق  ْی ، َب ِبــــّي ــــاء التُــــرَاث الَعرَ َی ــــد الصــــادق قمحــــاوي، دار ِإحْ مَّ َح ت، ُم : هـــــ ١٤٠٥وْ

.٩/١٦٧: المغني ، و ٤/٢٥٣
٢٦٠/ ٥: حاشیة ابن عابدین : ینظر )٢(
ـد بـن عبـد الحلـیم بــن ، و ٩/١٦٧: المغنـي : ینظـر )٣( َم ْقـه، ألبــي العبـاس َأحْ ـي اْلِف ة ِف ـَد ـرْح اْلُعْم َش

سعود صالح العطیشان، مكتبة العبیكان، . د : ، تحقیق )هـ ٧٢٨ت ( تیمیة الحراني، 
.١/٧٦: ، كشاف القناع ١/٢٣٩: هـ٣١٤١٣، طالریاض

.لم یتناول فقهاء المذاهب األخرى هذه المسألة ) ٤( 
: حدثنا جعفـر بـن أبـي القتیـل قـال : الباقي قال حدثنا عبد:" رواه الجصاص بسنده قال) ٥( 

حــدثنا عیســـى بــن إبـــراهیم : حـــدثنا كثیــر بــن هشـــام قــال : حــدثنا یحیــى بـــن جعفــر قــال 
أمرنـا رسـول اهللا ـ صـلى اهللا علیـه وسـلم ـ أن ال : الي، عـن الحكـم بـن عمیـر، قـال الثمـ

وأورد الحــدیث ابــن قدامــة " .إن القــوة فــي األظفــار : نحفــي األظفــار فــي الجهــاد، وقــال 
ونسبه إلى أحمد، ولم أقف علیه في كتب الحدیث واألثر وغیرهـا ٩/١٦٧: في المغني 

.



٣٣

أحمد كریم محمد العزاوي.د
ةــالحكم الغفاري وآراؤه الفقهی

ـــقـــول ـ ٢ َم وا((: ـ رضـــي اهللا عنـــهرُع فِّـــرُ ِ وَ ـــار ـــياَألْظَف ـــُدوَأرْضِ ِف َع ، اْل
َالحٌ فَإِنَها .)١( ))سِ

:وجه الداللة
علــــــــى أن جمیــــــــع مــــــــا یقــــــــوي علــــــــى العــــــــدو فهــــــــو مــــــــأمور الخبــــــــران یــــــــدل 

.)٢(باستعداده
ـــــه إذا أراد والحكمـــــة مـــــن تـــــوفیر األظفـــــار  أو ، أن یحـــــل الحبـــــل المقاتـــــل أن

ــــــه أظ ــــــم یكــــــن ل ــــــم یســــــتطعالشــــــيء فــــــإذا ل ــــــل. )٣( فــــــار ل ینــــــدب عــــــدم قــــــص : وقی
.)٤( األظافر في السفر لالنتفاع بها

ـــنَّف) ١(  صَ تَـــاب اْلُم َبَة الِك ـــْی ـــد بـــن َأِبـــي َش مَّ َح ـــرٍ عبـــداهللا بـــن ُم ـــث واآلثَـــار، َألِبـــي َبْك ْی اِد ـــي اَألَح ِف
ـــق )هــــ ٢٣٥ت ( الكـــوفي،  ـــاریخ : ، تحقی ـــال ت ـــة، الریـــاض، ب ـــد عوامـــة، دار القبل مَّ َح : ُم

إتحــاف المهــرة : ینظــر .هــذا إســناد ضــعیف، وفیــه انقطــاع: ، وقــال البوصــیري ٥/٣٢٦
٨٤٠ت ( افظ أحمد بن أبي بكـر بـن إسـماعیل البوصـیري، بزوائد المسانید العشرة، للح

.٥/٥٥: م ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، دار الوطن، السعودیة، )هـ 
. ٤/٢٥٣: أحكام القرآن للجصاص : ینظر ) ٢( 
. ٩/١٦٧: المغني : ینظر ) ٣( 
غذاء األلباب شـرح منظومـة اآلداب، ألبـي العـون شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد : ینظر ) ٤( 

مطبعـة مؤسسـة قرطبـة، بیـروت، بـال ) هــ ١١٨٨ت ( ن سالم بن سلیمان السـفاریني، ب
.١/١٥٩: تاریخ 
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ةــالخاتم
.الحمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا 

:بعد هذا العرض أوجز أهم ما جاء فیه بما یأتي 
ـــــ النبـــــيصـــــحبجلیـــــل ، صـــــحابي،الغفـــــاريعمـــــروبـــــنالحكـــــم صـــــلىـ

فوجهــــهمعاویــــة،أیــــامفــــيالبصــــرةإلــــىوانتقــــل،مــــاتأنإلــــىـــــ وســــلمعلیــــهاهللا
.بمرو في أرجح األقوال) هـ ٥٠( سنة ماتخراسان،إلىزیاد

:رویت عنه خمس مسائل فقهیة ، وكانت آراؤه فیها كاآلتي 
عـــــدم جــــــواز الوضـــــوء بفضــــــل مـــــاء المــــــرأة ، وكـــــان الــــــراجح عنـــــد الفقهــــــاء 

.هو الجواز 
الصــــــالة ، وكــــــان الــــــراجح إن مــــــرور الحمــــــار بــــــین یــــــدي المصــــــلي یقطــــــع

.عند الفقهاء أنه ال یقطع الصالة 
.حرمة أكل لحوم الحمر األهلیة ، وهو موافق لقول جمهور الفقهاء
.جواز الخضاب بالحناء والورس، وهو موافق لقول جمهور الفقهاء
.یسن توفیر األظفار في القتال، وهو موافق لقول جمهور الفقهاء

قـــــــد وفقـــــــت فـــــــي التعریـــــــف بهـــــــذا الصـــــــحابي اســـــــأل اهللا تعـــــــالى أن أكـــــــون 
ظهار آراءه الفقهیة  ٕ .الجلیل ، وا

واهللا ولـــــي التوفیـــــق ، وصـــــلى اهللا علـــــى ســـــیدنا محمـــــد وعلـــــى آلـــــه وصـــــحبه 
.وسلم 
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المصادر والمراجع
بكـــر بـــن إتحـــاف المهـــرة بزوائـــد المســـانید العشـــرة ، للحـــافظ أحمـــد بـــن أبـــي.١

ن ، الســـــــــعودیة ، ، دار الـــــــــوط) هــــــــــ ٨٤٠ت ( إســـــــــماعیل البوصـــــــــیري ، 
.م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

ــــاص،.٢ صَّ ــــد بــــن علــــي الــــرَّازِي الَج َم ــــرٍ َأحْ ْك ــــي َب ــــرْآن، َألِب ُق ــــام اْل َك ٣٧٠ت (َأحْ
ــــــّي ، : ، تحقیــــــق)هـــــــ  ِب ــــــاء التُــــــرَاث الَعرَ َی ــــــد الصــــــادق قمحــــــاوي، دار ِإحْ مَّ َح ُم

ت ،  وْ .هـ١٤٠٥َبْیرُ
ــــر یوســــف بــــن.٣ َم ــــي ُع ــــة األصــــحاب ، ألب َف رِ ْع ــــي َم ــــِتیَعاب ِف ــــن اإلْس عبــــداهللا ب

ُطبـــــي ،  ـــــري الُقرْ ـــــرّ بـــــن عاصـــــم النََّم ـــــد بـــــن عبـــــد الَب مَّ َح ، ) هــــــ ٤٦٣ت ( ُم
ــــــــــــق  ت ، ط: تحقی وْ ــــــــــــرُ ْی ــــــــــــل ، َب ــــــــــــد البجــــــــــــاوي، دار الجی مَّ َح ــــــــــــي ُم ، ١عل

.هـ ١٤١٢
ـــــي بـــــن .٤ ـــــن عل َس ـــــزّ الـــــدِّین أبـــــي اْلَح اَبة ، لِع ـــــَح ـــــة الصَّ َف رِ ْع ـــــي َم ـــــِة ِف اَب ـــــد الَغ ُأْس

حَ  ــــد بــــن ُم مَّ َح م ُم ــــرَ ــــي الَك رِي المعــــروف َأِب ــــزَ َباِنّي الَج ــــْی ــــد بــــن عبــــدالكریم الشَّ مَّ
ـــــر ،  ـــــران ) هــــــ ٦٣٠ت ( بـــــابن اَألِثْی ْه هــــــ١٣٧٧، المكتبـــــة اإلســـــالمّیة ، طِ

.
ادي .٥ ـــــَد ْغ َلـــــى مســـــائل الخـــــالف ، لعبـــــدالوهاب علـــــي المـــــالكي الَب اإلشـــــراف َع

.مطبعة اإلدارة ، تونس ، بال تاریخ ) هـ ٤٣٢ت(القاضي ، 
ـــــي تمییـــــ.٦ ـــــاَبة ِف ـــــد بـــــن اإلصَ َم ـــــل شـــــهاب الـــــدِّین َأحْ اَبة ، ألبـــــي اْلَفضْ ـــــَح ز الصَّ

ـــــــــــر ،  َج ـــــــــــقالني المعـــــــــــروف بـــــــــــابن َح ْس ـــــــــــاني الَع َن ـــــــــــد الِك مَّ َح علـــــــــــي بـــــــــــن ُم
ـــــــــــد البجـــــــــــاوي ، دار الجیـــــــــــل ، : ، تحقیـــــــــــق )هــــــــــــ ٨٥٢ت (  مَّ َح علـــــــــــي ُم

ت ، ط وْ .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١َبْیرُ
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ســـــــماء اإلكمـــــــال فـــــــي رفـــــــع االرتیـــــــاب عـــــــن المؤتلـــــــف والمختلـــــــف فـــــــي األ.٧
علــــي والكنـــى واألنســـاب ، ألبـــي نصـــر ســـعد الملــــك علـــي بـــن هبـــة اهللا بـــن

، دار الكتـــــــــب ) هــــــــــ ٤٧٥ت (بـــــــــن جعفـــــــــر المعـــــــــروف بـــــــــابن مـــــــــاكوال ، 
.هـ ١٤١١، ١العلمیة ، بیروت ، ط

ــــــد بــــــن منصــــــور التمیمــــــي .٨ مَّ َح ــــــاب، ألبــــــي ســــــعید عبــــــد الكــــــریم بــــــن ُم َس األْن
اِني،  َع مرجلیـــــــوث تقـــــــدیم .س . ، نشـــــــر المستشـــــــرق د ) هــــــــ٥٦٢ت(الســـــــَم

ـــــان ، : وتعلیـــــق  َن ت ـ َلْب وْ ـــــرُ ْی ـــــر البـــــارودي ، دار الجنـــــان ، َب َم عبـــــداهللا ُع
.هـ١٤٠٨، ١ط

ــــل .٩ َبجَّ ــــى مــــذهب اإلمــــام الُم َل ــــة الــــراجح مــــن الخــــالف َع َف رِ ْع ــــي َم ــــاف ِف ْنصَ اِإل
اوي ،  َد ـــرْ ـــلیمان الَم ـــن عـــالء الـــدِّین علـــي بـــن ُس َس ـــل ألبـــي اْلَح َب ْن ـــد بـــن َح َم َأحْ

ـــــــــاء التُـــــــــرَاث : ، تحقیـــــــــق)هــــــــــ ٨٨٥ت (  َی ـــــــــد الفقـــــــــي ، دار ِإحْ اِم ـــــــــد َح مَّ َح ُم
ت ، بال تاریخ  وْ ِبّي ، َبْیرُ .الَعرَ

ـــرٍ عـــالء الـــدِّین بـــن مســـعود .١٠ ـــي ترتیـــب الشَّـــرَاِئع ، َألِبـــي َبْك ـــَناِئع ِف اِئع الصَّ ـــَد َب
ـــــــاني أو الكاشـــــــاني ،  اَس ـــــــد الَك َم ـــــــّي ) هــــــــ ٥٨٧ت ( َأحْ ِب ـــــــاب الَعرَ َت ، دار الِك

ت ، وْ .م١٩٨٢، ٢طَبْیرُ
ــــــد بــــــن .١١ َم ــــــد بــــــن َأحْ مَّ َح ــــــد ونهایــــــة المقتصــــــد ، ألبــــــي الولیــــــد ُم جتِه ــــــة الُم اَی ِبَد

ُطبــــي  ــــد الُقرْ ْش ــــد بــــن رُ َم ــــد بــــن َأحْ مَّ َح ــــد بــــن رشــــد القرطبــــي بــــن اإلمــــام ُم مَّ َح ُم
فیـــــد  ـــــد الَح ْش ، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر ) هــــــ ٥٩٥ت ( الملقـــــب بـــــابن رُ

ت ، بال تاریخ وْ .، َبْیرُ
ت (، یحیــــى بــــن معــــین أبــــو زكریــــا ، ) روایــــة الــــدوري ( ْیخ ابــــن معــــین َتــــارِ .١٢

ــــــــد نــــــــور ســــــــیف ، مركــــــــز البحــــــــث .د :، تحقیــــــــق )هـــــــــ٢٣٣ مَّ َح ــــــــد ُم َم َأحْ
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، مكــــة المكرمــــة ، ط ــــاء التُــــرَاث اإلســــالمّي َی ِٕحْ هـــــ ـ ١٣٩٩، ١العلمــــي وا
.م١٩٧٩

یَّــــاط اللیثــــي الع.١٣ ــــر خلیفــــة بـــن َخ َم یَّـــاط ، ألبــــي ُع صــــفري تـــاریخ خلیفــــة بــــن َخ
أكـــرم ضـــیاء العمـــري ، دار القلـــم ـ دمشـــق . د :، تحقیـــق )هــــ٢٤٠ت (

ت ، ط وْ اَلة ـ َبْیرُ .هـ١٣٩٧، ٢، ومؤسسة الرَِس
ــــر الــــدِّین عثمــــان بــــن .١٤ ــــر َفخْ َم ــــزِ الــــدََّقاِئِق ، ألبــــي ُع ْن ــــرْح َك َقــــاِئِق َش ِیــــین اْلَح َتْب

ـــــــّي ،  ِف َن َلعـــــــي اْلَح ْی ـــــــن الزَّ َج حْ ـــــــي بـــــــن ِم َفـــــــة ، دار ) هــــــــ ٧٤٣ت ( عل رِ ْع الَم
ت ، بال تاریخ وْ .للطباعة والنشر ، َبْیرُ

اء الصــــــحابة ، .١٥ ــــــَم ِبّي ، تحقیــــــق لتجریــــــد َأْس ، شــــــعیب األرنــــــاؤوط :لــــــذََّه
٩،١٤١٣محمــــد نعــــیم العرقسوســــي ، مؤسســــة الرســــالة ، بیــــروت ، ط 

.هـ
ـــــد عبـــــدا.١٦ مَّ َح ــــذّي ، ألبـــــي العـــــال ُم ِم ْ ع التُّر ـــــاِم ـــــرِْح َج ّي ِبَش ِذ ـــــوَ َفــــَة اَألحْ لرحمن ُتحْ

، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة ) هــــــــ ١٣٥٣ت ( بـــــــن عبـــــــدالرحیم المبـــــــاركفوري ، ا
ت ، بال تاریخ وْ .، َبْیرُ

، ) هـــــــــ٧٤٢ت ( تحفــــــــة األشــــــــراف، لیوســــــــف بــــــــن عبــــــــدالرحمن المــــــــزي ، .١٧
بشــــــــار عــــــــواد معـــــــروف ، دار الغــــــــرب اإلســــــــالمي ، بیــــــــروت ، : تحقیـــــــق 

.هـ١،١٤٢٠ط
َهــــا.١٨ ْن ــــرِْح اْلِم َتــــاج ِبَش حْ َفــــَة اْلُم ــــد بــــن حجــــر الهیتمــــي ُتحْ َم ج ، لشــــهاب الــــدِّین َأحْ

.هـ ١٣١٥، المطبعة المیمنیة ، مصر ، )هـ٩٧٤ت (
ـــــد بـــــن .١٩ َم ـــــد بـــــن َأحْ مَّ َح رَك ، ألبـــــي عبـــــداهللا شـــــمس الـــــدِّین ُم ـــــَتْد ْس تلخـــــیص اْلُم

، الناشـــــــــر ) هــــــــــ ٧٤٨ت ( عثمـــــــــان بـــــــــن قایمـــــــــاز التُّركمـــــــــاني الـــــــــذََّهبي ، 
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ـــــي بَ  ت شـــــركة عـــــالء الـــــدِّین ، مكتبـــــة المطبوعـــــات اإلســـــالمّیة، طبـــــع ِف وْ ـــــرُ ْی
ــــاد  ــــة ، حیــــدر آب ــــى طبعــــة دائــــرة المعــــارف النظامی َل وهــــي طبعــــة مصــــورة َع

.الدكن ، بال تاریخ
ـــاِني واألســـانید .٢٠ َع طَّـــأ مـــن الَم وَ ـــي الُم ـــد لمـــا ِف ْی ِه ـــر یوســـف بـــن . الَتْم َم ألبـــي ُع

مصــــــطفى : ، تحقیــــــق ) هـــــــ ٤٦٣ت ( عبــــــداهللا بــــــن عبــــــد البــــــر النمــــــري ، 
ـــــد الع َم ـــــاف بـــــن َأحْ ـــــر البكـــــر ، وزارة عمـــــوم األوق ِبْی ـــــد عبـــــد الَك مَّ َح ـــــوي ، وُم ل

.هـ١٣٨٧والشؤون اإلسالمّیة ، المغرب ، 
ـــــقالني .٢١ ْس ـــــر الَع َج ـــــد بـــــن علـــــي بـــــن َح َم ـــــل َأحْ یب ، ألبـــــي اْلَفضْ یب الَتْهـــــِذ َتْهـــــِذ

ّي ،  ِع ـــــــــاِف ت ، ) هــــــــــ ٨٥٢ت(الشَّ وْ ـــــــــرُ ْی ، دار الفكـــــــــر للطباعـــــــــة والنشـــــــــر ، َب
.م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ١ط

جــــاج جمــــال الــــدِّین یوســــف .٢٢ ــــي أســــماء الرجــــال ، ألبــــي الَح مــــال ِف یب الَك َتْهــــِذ
ـــــــزِّي عبـــــــدالرحمن المـــــــزي، بشـــــــار . د : ، تحقیـــــــق ) هــــــــ ٧٤٢ت ( بـــــــن الَم

ت ، ط وْ اَلة ، َبْیرُ .م١٩٨٢، ١عواد معروف ، مؤسسة الرَِس
ـــــرْح مـــــنهج الطـــــالب .٢٣ َلـــــى َش مـــــي َع ْیرِ ـــــَیة الُبَج اشِ ) التجریـــــد لنفـــــع العبیـــــد ( َح

ْیرِمــــي ل ــــر الُبَج َم ــــن ُع ــــد ب مَّ َح ــــن ُم ــــلیمان ب ــــَیة الشــــیخ ُس اشِ ــــب ، وهــــي َح ْی طِ لَخ
ّي ،  ِع ــــاِف ، المكتبــــة اإلســــالمّیة ، دیــــار بكــــر ـ تركیــــا ) هـــــ ١٢٢١ت ( الشَّ
.، بال تاریخ 

فــــــة .٢٤ رَ ــــــد بــــــن َع َم ــــــد بــــــن َأحْ مَّ َح ــــــر ، لُم ِبْی ــــــرْح الَك ــــــى الَش َل ــــــوقي َع ــــــَیة الدُُّس اشِ َح
ـــــــوقي المـــــــالكي ،  ـــــــد علـــــــیش ، دار : ، تحقیـــــــق ) هــــــــ ١٢٣٠ت ( الدُُّس مَّ َح ُم

ت ، بال تاریخ  وْ .الفكر للطباعة والنشر ، بْیرُ
ــــــد .٢٥ ْب ــــــن َع ــــــدِّین ب ــــــور ال ــــــن ن َس ــــــاِئّي ، ألبــــــي اْلَح ــــــى النََّس َل ــــــْندي َع ــــــَیة السِّ اشِ َح
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ــــــْندي الْ  ، الهــــــادي السِّ ــــــّي ِف َن یــــــق ) ه١١٣٨ت ( َح ِق ــــــد الفتــــــاح أبــــــو : ، َتحْ ْب َع
ّیة ، حلـــــــــب ،  ـــــــــالِم ْس ـــــــــة الثانیـــــــــة ، مكتـــــــــب المطبوعـــــــــات اِإل َع غـــــــــدة ، الَطْب

.م ١٩٨٦ـ ه١٤٠٦
حواشــــــي الشــــــرواني علــــــى تحفــــــة المحتــــــاج بشــــــرح المنهــــــاج ، لعبدالحمیــــــد .٢٦

دار )هــــــــــ ١٢٥٣ت ( بـــــــــن حســـــــــین الشـــــــــرواني الداغســـــــــتاني المكـــــــــي ، ا
.باعة والنشر ، بیروت ، بال تاریخالفكر للط

ِفيِّ .٢٧ ـــــــَك صْ ـــــــدِّین اْلَح ـــــــب عـــــــالء ال ـــــــي الملقَّ ـــــــن عل ـــــــد ب مَّ َح ـــــــار ، لُم َت خْ ـــــــدُّرِّ اْلُم ال
ت ) هــــــــــ ١٠٨٨ت(الدمشـــــــــقي ،  وْ ـــــــــرُ ْی ، دار الفكـــــــــر للطباعـــــــــة والنشـــــــــر ، َب

.هـ١٣٨٦، ٢ط
ــــــار المعر .٢٨ یر اَألْبصَ ــــــوِ ــــــرْح َتْن َتــــــار َش خْ َلــــــى الــــــدُّرِّ اْلُم ّد المحتــــــار َع ( بـــــــوفــــــة رَ

ینَ  اِبـــــِد ـــــَیة ابـــــن َع اشِ ــــــر ) َح َم ینَ بـــــن الســـــید ُع اِبـــــِد ــــــد أمـــــین َع مَّ َح ، للســـــید ُم
ــــــــّي ، ِف َن ــــــــقي اْلَح ْش یـــــــز الدََّم ◌ِ ینَ بــــــــن عبــــــــد اْلَعزِ اِبـــــــِد ، دار ) هـــــــــ ١٢٥٢ت(َع

ت ، ط وْ .هـ١٣٨٦، ٢الفكر للطباعة والنشر ، َبْیرُ
ـــــد .٢٩ ْی ـــــد بـــــن َیزَ مَّ َح ـــــْه ألبـــــي عبـــــداهللا ُم اَج ـــــنُ َم ـــــَنن اْب وینـــــي،ُس ، )هــــــ٢٧٥ت(الَقزْ

ــــــــد فــــــــؤاد عبــــــــد البــــــــاقي ، دار الفكــــــــر للطباعــــــــة والنشــــــــر ، : تحقیــــــــق  مَّ َح ُم
ت ، بال تاریخ وْ .َبْیرُ

د.٣٠ اوُ ــــــي َد ــــــَنن َأِب ــــــَتاني األزدي ، .ُس ْس ــــــلیمان بــــــن األشــــــعث السِِّج د ُس اوُ ألبــــــي َد
ــــــد محیــــــي الــــــدِّین عبــــــد الحمیــــــد : ، تحقیــــــق )هـــــــ٢٧٥ت( مَّ َح دار الفكــــــر . ُم

.ر ، بال تاریخللطباعة والنش
ــــــّي بــــــن .٣١ ِل ــــــد بــــــن الحســــــین بــــــن َع َم ــــــر َأحْ بــــــرى ، ألبــــــي بْك َهقــــــي الُك ــــــَنن الَبْی ُس

َهقــــــي ،  ــــــد عبــــــد القــــــادر عطــــــا : ، تحقیــــــق ) هـــــــ ٤٥٨ت(موســــــى الَبْی مَّ َح ُم
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َتَبة دار الباز ، مكة المكرمة ،  ْك .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤َم
ــــــ.٣٢ ِم ْ ــــــد بــــــن عیســــــى التُّر مَّ َح ــــــذّي ، ألبــــــي عیســــــى ُم ِم ْ ــــــَنن التُّر ّي ،ُس ــــــَلِم ذّي السُّ

ـــــــق ) هــــــــ٢٧٩ت (  ـــــــاء : ، تحقی َی ـــــــد شـــــــاكر وآخـــــــرین ، دار ِإحْ مَّ َح ـــــــد ُم َم َأحْ
ت ، بال تاریخ  وْ ِبّي ، َبْیرُ .الُترَاث الَعرَ

ادي ، .٣٣ ـــــَد ْغ ُقْطِنّي الَب ـــــر الـــــدَّارَ َم ـــــن علـــــي بـــــن ُع َس ُقْطِنّي ، ألبـــــي اْلَح ــــَنن الـــــدَّارَ ُس
ْیح )هـــــــ٣٨٥ت (  ــــــِح ني ، دار الســــــید عبــــــداهللا هاشــــــم ا: ، تصَ ــــــَد لیمــــــاني الَم

ت ،  وْ رَِفة ، َبْیرُ ْع .م ١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦الَم
ـــــَعیب بـــــن علـــــي بـــــن .٣٤ ـــــد بـــــن ُش َم ـــــرَى ، ألبـــــي عبـــــداهللا َأحْ ْب ـــــاِئّي الُك ـــــَنن النََّس ُس

 ، ــــــــــاِئّي عبــــــــــد الغفــــــــــار . د : ، تحقیــــــــــق ) هـــــــــــ ٣٠٣ت ( عبــــــــــدالرحمن النََّس
ـــــــــة ،  ـــــــــب العلمی ـــــــــداري ، وســـــــــید كســـــــــروي حســـــــــن ، دار الكت ســـــــــلیمان البن

ت ، طبَ  وْ .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١، ١ْیرُ
ــــد بـــــن .٣٥ َم ـــــد بــــن َأحْ مَّ َح ــــالم النُّــــَبالء ، ألبـــــي عبــــداهللا شــــمس الــــدِّین ُم ــــَیر َأعْ سِ

: ، تحقیــــــــق ) هـــــــــ ٧٤٨ت ( عثمــــــــان بــــــــن قایمــــــــاز التُّركمــــــــاني الــــــــذََّهبي ،
ــــــــاَلة ،  َس ــــــــد نعــــــــیم العرقسوســــــــي ، مؤسســــــــة الرِ مَّ َح شــــــــعیب األرنــــــــاؤوط ، وُم

ت ط  وْ .هـ١٤١٣، ٩َبْیرُ
ــــــس ، .٣٦ ــــــن َأَن ــــــك ب ــــــأ اإلمــــــام ماِل طَّ وَ ــــــى ُم َل ــــــاِنّي َع َق ْ ر ــــــرْح الزَّ ، )هـــــــ١٧٩ت ( َش

ـــــاِنّي ،  َق ْ ر ـــــف الزَّ ـــــاقي بـــــن یوُس ـــــن عبـــــد الب ـــــد ب مَّ َح ، دار ) هــــــ ١١٢٢ت ( لُم
ت ، ط وْ .هـ١٤١١، ١الكتب العلمیة ، َبْیرُ

شــــــرح الزركشــــــى علــــــى مختصــــــر الخرقــــــى ، ألبــــــي عبــــــداهللا شــــــمس الــــــدین .٣٧
ـــــــــي ، محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــداهللا ا ، مكتبـــــــــة ) هــــــــــ ٧٢٥ت ( لزركشـــــــــي الحنبل

.العبیكان ، بال تاریخ
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ــــة .٣٨ ــــیم بــــن تیمی ــــد بــــن عبــــد الحل َم ــــه، ألبــــي العبــــاس َأحْ ْق ِف ــــي اْل ة ِف ــــَد ــــرْح اْلُعْم َش
ـــــي،  ـــــق ) هــــــ ٧٢٨ت(الحران ســـــعود صـــــالح العطیشـــــان مكتبـــــة . د : ، تحقی

.هـ١٤١٣، ٣العبیكان ، الریاض ، ط
ـــــتْ .٣٩ َلـــــى َم ـــــر َع ِبْی ــــرْح الَك ـــــد بـــــن الَش َم وفَّــــق الـــــدِّین عبـــــداهللا بـــــن َأحْ ن المقنـــــع ، لُم

ســــــي ،  ْقِد ــــــَة الَم اَم ــــــد بـــــن ُقَد مَّ َح ـــــد بــــــن ُم َم ، مطبــــــوع مــــــع ) هــــــ ٦٢٠ت ( َأحْ
ت سنة  وْ ِبّي ، َبْیرُ َتاب الَعرَ ِني ، دار الِك ْغ .١٩٧٢اْلُم

ــــــن عبــــــد الواحــــــد السیواســــــي .٤٠ ــــــد ب مَّ َح یرِ ، لكمــــــال الــــــدِّین ُم َقــــــِد ــــــْتح اْل ــــــرْح َف َش
، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر ) هــــــ ٨٦١ت ( ،ف بـــــابن الهمـــــام المعـــــرو 

ت ، بال تاریخ وْ .، َبْیرُ
ـــَالمة بـــن عبـــد .٤١ ـــد بـــن َس مَّ َح ـــد بـــن ُم َم ـــاِني اآلثَـــار ، ألبـــي جعفـــر َأحْ َع ـــرْح َم َش

ــــــّي ،  ِف َن ــــــاوِّي اْلَح دي الطََّح ، الجــــــزء ) هـــــــ ٣٢١ت ( الملــــــك بــــــن ســــــلمة اَألزْ
ـــــد ســـــید جـــــاد ا: األول تحقیـــــق  مَّ َح ت ، ُم وْ ـــــرُ ْی لحـــــّق ، دار الكتـــــب العلمیـــــة َب

.هـ١٣٩٩
ـــانَ بـــن .٤٢ بَّ ـــد بـــن ِح مَّ َح ـــانَ بترتیـــب ابـــن بلبـــان ، ألبـــي حـــاتم ُم بَّ ـــن ِح ْیح اْب ـــِح صَ

ـــــد التمیمـــــي البســـــتي ،  َم شـــــعیب األرنـــــاؤوط : ، تحقیـــــق ) هــــــ ٣٥٤ت ( َأحْ
ت، ط وْ اَلة ، َبْیرُ .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٢، مؤسسة الرَِس

زَ .٤٣ ــــنِ ُخ ْیح اْب ــــِح ّي صَ ــــَلِم ــــَة السُّ َم ْی زَ اق بــــن ُخ ــــَح ــــد بــــن ِإْس مَّ َح ــــرٍ ُم ْك ــــَة ، َألِبــــي َب َم ْی
ـــــــــــــــد مصـــــــــــــــطفى . د : ، تحقیـــــــــــــــق ) هــــــــــــــــ ٣١١ت (النیســـــــــــــــابوري ،  مَّ َح ُم

ت ، ط وْ ــــرُ ْی م١٩٧٠هـــــ ـ ١٣٩٠، ١األعظمــــي ، المكتــــب اإلســــالمّي ، َب
.

ـــــِلم .٤٤ سْ ْیح ُم ــــِح ســـــابور . صَ ـــــْیري النَّْی ـــــاج الُقَش ي ألبـــــي الحســـــین مســـــلم بـــــن الحجَّ
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ــــاء التُــــرَاث : ، تحقیــــق ) هـــــ ٢٦١ت (  َی ــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي ، دار ِإحْ مَّ َح ُم
ت ، بال تاریخ وْ ِبّي ، َبْیرُ .الَعرَ

ــــد المعــــروف .٤٥ مَّ َح ــــْفوَة ، ألبــــي الفــــرج عبــــدالرحمن بــــن علــــي بــــن ُم ــــْفوَة الصَ صَ
. محمــــــــود فــــــــاخوري ، و د : ، تحقیــــــــق ) هـــــــــ ٥٩٧ت ( بــــــــابن الجــــــــوزي، 

ـــــد رواس قلعـــــه جـــــي د مَّ َح ت ، طُم وْ ـــــرُ ْی َفـــــة ، َب رِ ْع هــــــ ـ ١٣٩٩، ٢ار الَم
.م١٩٧٩

یَّــــــاط اللیثــــــي العصــــــفري،.٤٦ ــــــر خلیفــــــة بــــــن َخ َم َقــــــات،ألبي ُع ، )هـــــــ٢٤٠ت(الَطَب
، ٢أكـــــــــرم ضـــــــــیاء العمـــــــــري ، دار طیبـــــــــة ، الریـــــــــاض ، ط. د : تحقیـــــــــق
.م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢

ــــــع الزُّ .٤٧ ِنْی ــــــن َم ــــــن ســــــعد ب ــــــد ب مَّ َح ــــــداهللا ُم ــــــرَى ، ألبــــــي عب ْب ــــــات الُك َق ــــــرِي الَطَب ْه
إحســـــــان .د: ، قـــــــدم لـــــــه ) هــــــــ ٢٣٠ت ( ، ) كاتـــــــب الواقـــــــدي (البصـــــــري 

ت ،  وْ .م١٩٦٨عباس ، دار صادر، َبْیرُ
ــــد بــــن .٤٨ َم ــــد بــــن َأحْ مَّ َح ــــارِّي ، لبــــدر الــــدین ُم ُبَخ ْیح اْل ــــِح ــــرْح صَ ة القــــاري َش ــــَد ْم ُع

ـــــّي ،  ِف َن ـــــد بـــــن الحســـــین العینـــــي اْلَح َم ، دار ) هــــــ ٨٥٥ت ( موســـــى بـــــن َأحْ
َیاء التُ  ت، بال تاریخ ِإحْ وْ ِبّي ، َبْیرُ .رَاث الَعرَ

غــــــــذاء األلبــــــــاب شــــــــرح منظومــــــــة اآلداب ، ألبــــــــي العــــــــون شــــــــمس الــــــــدین .٤٩
) هـــــــ ١١٨٨ت ( محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن ســــــالم بــــــن ســــــلیمان الســــــفاریني،

.مطبعة مؤسسة قرطبة ، بیروت ، بال تاریخ
ـــــد بـــــن علـــــي المعـــــ.٥٠ َم ـــــارِّي ، َألحْ ُبَخ ْیح اْل ـــــِح ـــــرْح صَ ـــــاري َش روف بـــــابن َفـــــْتح الَب

ـــــَقالني،  ْس ـــــر الَع َج ـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي : ، تحقیـــــق ) هــــــ ٨٥٢ت ( َح مَّ َح ُم
یــــــــب ،  طِ ــــــــدِّین اْلَخ ــــــــبّ ال ِح ت ، ) م ١٩٦٩ت(، وُم وْ ــــــــرُ ْی ــــــــة ، َب َف رِ ْع ، دار الَم
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.هـ ١٣٧٩، ١ط
ـــــي الكتـــــب الســـــتة ، ألبـــــي عبـــــداهللا .٥١ َفـــــة مـــــن لـــــه روایـــــة ِف رِ ْع ـــــي َم ـــــف ِف اشِ الَك

ـــــــد بـــــــن َأ مَّ َح ـــــــد بـــــــن عثمـــــــان بـــــــن قایمـــــــاز التُّركمـــــــاني شـــــــمس الـــــــدِّین ُم َم حْ
ـــــــد عوامــــــــة ، دار القبلـــــــة للثقافــــــــة : ، تحقیــــــــق ) هــــــــ ٧٤٨ت(الـــــــذََّهبي، مَّ َح ُم

.م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ١اإلسالمّیة ، مؤسسة علو ، جدة ، ط
ــــد .٥٢ مَّ َح ــــرٍ عبــــداهللا بــــن ُم ْك ــــث واآلثَــــار ، َألِبــــي َب ْی اِد ــــي اَألَح ــــنَّف ِف صَ َتــــاب اْلُم الِك

َبةَ  ــــــْی ــــــد عوامــــــة : ، تحقیــــــق ) هـــــــ ٢٣٥ت ( الكــــــوفي ، بــــــن َأِبــــــي َش مَّ َح ، ُم
.بال تاریخ ، الریاض ، دار القبلة 

ــــــاع ، لمنصــــــور بــــــن یــــــوُنس بــــــن صــــــالح .٥٣ َن ْق ــــــْتن اِإل ــــــاع عــــــن َم َن ــــــاف الِق شَّ َك
ـــــدِّین  ـــــي ،اال بل ْن ـــــوتي الَح ـــــس الُبُه ـــــي بـــــن إدری ـــــن عل ـــــد ب َم ـــــن حســـــن بـــــن َأحْ ب

طفى هـــــالل الشـــــیخ هـــــالل مصـــــیلحي مصـــــ: ، تحقیـــــق ) هــــــ ١٠٥١ت ( 
.هـ ١٤٠٢، ١دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، ط

ـــــــن .٥٤ َس وَاِنـــــــّي ، ألبـــــــي اْلَح ـــــــد اْلَقْیرَ ْی ـــــــاَلة َأِبـــــــي زَ َس ـــــــة الطَّاِلـــــــب الربـــــــاني لرِ َفاَی ِك
ـــــــد البقــــــــاعي ، : ، تحقیــــــــق ) هــــــــ ٩٣٩ت(المـــــــالكي،  مَّ َح یوســـــــف الشــــــــیخ ُم

ت ، ط وْ .هـ ١٤١٢، ١دار الفكر للطباعة والنشر ، َبْیرُ
جْ .٥٥ َثمـــــي َم ـــــرٍ الَهْی ْك ـــــد لنـــــور الـــــدِّین علـــــي بـــــن َأِبـــــي َب ـــــع اْلَفوَاِئ َب ْن وَاِئـــــِد وَم ـــــع الزَّ َم

ــــــّي ، )هـــــــ٨٠٧ت (  ِب َتــــــاب الَعرَ ار الِك ت ، وَد وْ ــــــرُ ْی ، دار الریــــــان للتــــــراث ، َب
.هـ١٤٠٧، ١القاهرة ، ط

َهــــذَّب ، ألبــــي زكریــــا محیــــي الــــدِّین بــــن شــــرف النــــووي .٥٦ ــــرْح اْلُم ــــوع َش ُم جْ ( اْلَم
محمـــــود مطرحـــــي ، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر : ، تحقیـــــق ) هــــــ٦٧٦ت 

ت ، ط وْ .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١، َبْیرُ
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م الظــــــــاهري .٥٧ ــــــــزْ ــــــــد ســــــــعید بــــــــن َح َم ــــــــد علــــــــي بــــــــن َأحْ مَّ َح لَّــــــــى، ألبــــــــي ُم َح الُم
ُلســــــي ،  َد ــــــق ) هـــــــ ٤٥٦ت(اَألْن ــــــّي دار : ، تحقی ِب ــــــرَاث الَعرَ ــــــاء الُت َی ــــــة ِإحْ لجن

ت ،  وْ .بال تاریخاآلفاق الجدیدة ، َبْیرُ
ـــــــد بــــــــن .٥٨ مَّ َح ـــــــد اللَّـــــــه الحـــــــافظ ُم ْب ْینِ ، ألبـــــــي َع یَح ـــــــِح َلـــــــى الصَّ رَك َع ـــــــَتْد ْس اْلُم

ــــــــــابوري ،  َس داللَّــــــــــه الحــــــــــاكم النَّْی ْب یــــــــــق ) ه٤٠٥ت ( َع ِق مصــــــــــطفى : ، َتحْ
ت ،  وْ ــــــرُ ْی ار الكتــــــب العلمیــــــة ، َب ــــــى ، َد ــــــة اُألوَل َع ــــــد القــــــادر عطــــــا ، الَطْب ْب َع

.م ١٩٩٠هـ١٤١١
الموصـــــليالمثنـــــىبـــــنعلـــــيبـــــنأحمـــــدیعلـــــىألبـــــي،یعلـــــىأبـــــيمســـــند.٥٩

المــــــأموندار،أســــــدســــــلیمحســــــین: تحقیــــــق،) هـــــــ٣٠٧ت(،التمیمــــــي
.م١٩٨٤ـهـ١،١٤٠٤ط،دمشق،للتراث

َباِنّي ، .٦٠ ــــــْی ــــــل الشَّ ــــــن حنب ــــــد ب َم ــــــداهللا َأحْ ــــــي عب ــــــل ، ألب َب ْن ــــــن َح ــــــد ب َم ــــــَند َأحْ ْس ُم
.یخ، مؤسسة قرطبة ، مصر ، بال تار ) هـ ٢٤١ت ( 

َعاني ، .٦١ ــــــــــــْن ـــــــــــام الصَّ مَّ زَّاِق بــــــــــــن َه ـــــــــــرٍ عبــــــــــــد الـــــــــــرَّ ْك ـــــــــــنَّف ، َألِبــــــــــــي َب صَ اْلُم
ـــــرِْیج وتعلیـــــق : ، تحقیـــــق ) هــــــ ٢١١ت (  ـــــرحمن األعظمـــــي : َتخْ ـــــب ال حبی

ت ، ط وْ .هـ ١٤٠٣، ٢، المكتب اإلسالمّي ، َبْیرُ
د .٦٢ اوُ ــــــي َد ــــــَنن َأِب ــــــرْح ُس ــــــَنن َش ــــــاِلم الُس َع ــــــرَ . َم ــــــن إْب ــــــد ب مَّ َح ــــــن ُم ــــــد ب ْم یم لمَح اِه

طَّــــــــابي ،  ــــــــِتي الَخ د ) هـــــــــ ٣٨٨ت (الُبْس اوُ ــــــــَنن َأِبــــــــي َد ، طبــــــــع بهــــــــامش ُس
ــــــــَتاني ،  ْس ــــــــلیمان ابــــــــن األشــــــــعث السِِّج ــــــــص ، ١ط) هـــــــــ ٢٧٥ت (ُس ْم ، ِح

.م١٩٦٩
ــــد بــــن أیــــوب الطبرانــــي ، .٦٣ َم ــــن َأحْ ــــر ، ألبــــي القاســــم ســــلیمان ب ِبْی ــــم الَك َج ْع اْلُم

ـــــــد ال: ، تحقیـــــــق )هــــــــ٣٦٠ت (  ْی ِج ســـــــلفي ، مكتبـــــــة حمـــــــدي بـــــــن عبـــــــد الَم
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ُلوم والحكم ، الموصل ،  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤اْلُع
ــــــــــوي ،.٦٤ ــــــــــفیان الفَس ــــــــــف یعقــــــــــوب بــــــــــن ُس َفــــــــــة والتَــــــــــارِْیخ ، ألبــــــــــي ُیوُس رِ ْع الَم

یه النَّــــــــــوي ،،) هـــــــــــ٢٧٧ت ( ــــــــــَتوْ ْس رَ روایــــــــــة عبــــــــــداهللا بــــــــــن جعفــــــــــر بــــــــــن َد
خلیــــــل المنصــــــور ، دار الكتــــــب العلمیــــــة :، تحقیــــــق ) هـــــــ ٣٤٦ت ( 

.م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩بیروت ، 
ـــَة .٦٥ اَم ـــد بـــن ُقَد مَّ َح ـــد بـــن ُم َم ـــد بـــن َأحْ َم ـــدِّین عبـــداهللا بـــن َأحْ وفَّـــق ال ـــي ، لُم ِن ْغ اْلُم

سي، ْقِد ت ، ) هـ٦٢٠ت(الَم وْ ِبّي ، َبْیرُ َتاب الَعرَ .م١٩٧٢دار الِك
َهـــــــاج ، لشـــــــمس الـــــــدِّین.٦٦ ْن ِم َفـــــــاظ اْل ـــــــاِني َأْل َع َفـــــــة َم رِ ْع ـــــــاج إلـــــــى َم َت حْ نـــــــي اْلُم ْغ ُم

ـــــــــــــــ َم ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن َأحْ مَّ َح یـــــــــــــــب، ُم طِ ّي اْلَخ ِع ـــــــــــــــاِف ِبیِنّي القـــــــــــــــاهري الشَّ ْ ـــــــــــــــر د الشِّ
ت ، بال تاریخ) هـ ٩٧٧ت (  وْ ، دار الفكر للطباعة والنشر، َبْیرُ

ــــَة .٦٧ اَم ــــد بــــن ُقَد مَّ َح ــــد بـــن ُم َم ــــد بــــن َأحْ َم وفَّــــق الــــدِّین عبــــداهللا بـــن َأحْ ِنـــع ، لُم ْق الُم
ســــــــي ،  ْقِد وْ )هـــــــــ ٦٢٠ت ( الَم ــــــــرُ ْی ــــــــّي ، َب ِب ــــــــاب الَعرَ َت م١٩٧٢ت ، ، دار الِك

.
یم بـــــن علـــــي بـــــن .٦٨ ــــرَاِه اق إْب ـــــَح ، ألبـــــي ِإْس ّي ِع ـــــاِف ـــــي فقـــــه اإلمــــام الشَّ َهــــذَّب ِف اْلُم

ـــــــْیرَازي ،  ـــــــادي الشَّ زَآَب وْ ـــــــف الَفْیرُ ، دار الفكـــــــر للطباعـــــــة )هــــــــ ٤٧٦ت ( یوُس
ت ، بال تاریخ وْ .والنشر، َبْیرُ

ــــــــــر خلیــــــــــل،.٦٩ َتصَ خْ ــــــــــرْح ُم ــــــــــل لَش ِلْی ــــــــــب الَج وَاِه ــــــــــد بــــــــــألبي عبــــــــــداهللا َم مَّ َح ن ُم
ّطــــــــابعبــــــــدالرحمن  رِبي،المعــــــــروف بالَح ْغ ُلســــــــي الَم ، دار )هـــــــــ٩٥٤ت(الطَّرَاُب

ت ، طالفكر للطباعة والنشر ،  وْ .م٢،١٣٩٨َبْیرُ
ــــــأ .٧٠ طَّ وَ ــــــى ( الُم ــــــى بــــــن یحی ــــــس ) روایــــــة یحی ــــــك بــــــن أن ، ألبــــــي عبــــــداهللا مال

ــــــد فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي ، دار : ، تحقیــــــق ) هـــــــ ١٧٩ت (األصــــــبحي ،  مَّ َح ُم
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َیاء الُترَا ِبّي ، مصر ، بال تاریخِإحْ .ث الَعرَ
ــــــد بــــــن َأِبــــــي المحتــــــاجنهایــــــة.٧١ مَّ َح َهــــــاج ، لشــــــمس الــــــدِّین ُم ْن ِم ــــــرْح اْل إلــــــى َش

ــــــــري  صِ لــــــــي المتــــــــوفى الَم ْم ــــــــد بــــــــن حمــــــــزة الرَّ َم العبــــــــاس شــــــــهاب الــــــــدِّین َأحْ
ّي الصـــــــــغیر ،  ِع ـــــــــاِف ، مكتبـــــــــة ) هــــــــــ ١٠٠٤ت ( األنصـــــــــاري الشـــــــــهیر بالشَّ

.م١٩٣٨ده ، مصر ، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوال
ــــــــث ســــــــّید األخیــــــــار ،.٧٢ ْی اِد نتَقــــــــى األخبــــــــار مــــــــن َأَح ــــــــرْح ُم َطــــــــار َش ــــــــل اَألوْ نْی

اني ،  َك ـــــوْ ـــــد الشَّ مَّ َح ـــــد بـــــن علـــــي بـــــن ُم مَّ َح ، مكتبـــــة دار ) هــــــ ١٢٥٠ت ( لُم
ت ، ط وْ .م١٩٧٣، ١الجیل ، َبْیرُ


